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 -مقدمة:

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 
ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال  له يهده اهلل فال مضل

شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 
 .تسليما كثيرا

 عذهبت لشراء نسخة من كتاب المحلى ، وذلك بعد اطال الجامعية أثناء دراستي 
، وبعدما  البن حزم الفصل في الملل واألهواء والنحل على كثير من فصول كتاب

قرأت قول سلطان العلماء العز بن عبد السالم في الثناء على ذلك الكتاب ، ومن 
حينها وأنا متيم بتلك الموسوعة الفقهية ، فأحببت أن أضع لها ملخصا يساعدني 

ك نشره عسى أن على سهولة الرجوع إليها ، دون إخالل بجوهرها ، ثم بدا لي بعد ذل
  . ينتفع به غيري

أما عن صاحب تلك الموسوعة القيمة فهو على بن أحمد بن سعيد بن حزم اإلمام 
 . العالمة وهو أشهر وأجل من أن يترجم له مثلي

، وتوفى في منتصف  ـه 483ولد رحمه اهلل في أواخر القرن الرابع الهجري وتحديدا 
 . ــه354القرن الخامس الهجري وتحديدا في 

ولد في عهد المنصور بن أبي عامر وكان والده رحمه اهلل وزيرا للمنصور ، وعاصر 
شبه وضعنا الحالي إلى لفتن والصراع في ألندلس ،وعهد ملوك الطوائف الذي ي  اعهد 

 : فقال في سالطينهحد قريب ، ذلك الوضع الذي وصفه رحمه اهلل 
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ا و أمورهم لبادروا إليها، وربما أعط"واهلل لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية 
المدن والقالع للنصارى طوًعا، فأخلوها من اإلسالم، وعمروا بالنواقيس، لعن اهلل 

 جميعهم، وسلَّط عليهم سيًفا من سيوفه"

 - وقال في علمائهم:

"ال يُغرَّّنكم الفساق المنتسبون إلى الفقه، الالبسون جلد الضأن على قلوب السباع، 
 هل الشر شرَّهم، الناصرون لهم على فسقهم"المزينون أل

 وقال في وصف مجمل لصراع السلطة في ذلك العصر:

نها لفضيحة لم يقع في العالم إلى يومنا هذا مثلها، أربعة رجال في مسافة ثالثة "إ
أيام في مثلها، كلهم يتسمى بأمير المؤمنين، ويخطب لهم في زمن واحد، وهم: 

أنه هشام المؤيد بن الحكم، ومحمد بن القاسم بن خلف الحصري بإشبيلية على 
دريس بن يحيى بن حمود  حمود بالجزيرة، ومحمد بن إدريس بن حمود بمالقة، وا 

 .".بببشتر
ناصر رحمه اهلل بعض األمراء األمويين كالمرتضى والمستظهر لما كان يعتقده قد و  

من ضرورة عودة الحكم األموي في األندلس وعودة وحدتها كما كانت ، بدال من 
تصارع البربر والعرب والصقالبة فناله بسبب ذلك بعض البالء ، وتعرض لالعتقال 

 والنفى أكثر من مرة . 

في طوال حياته ، فكان النفى في نصف عمره األول بسبب حيث تعرض رحمه هلل للن
مواقفه السياسية ، وفي نصفه الثاني بسبب علمه ومذهبه ، حيث كان المذهب 

السائد في األندلس هو المذهب المالكي ، وكان له الحظوة والصدارة ، ومن أصحاب 
لومة الئم ال  ذلك المذهب كان القضاة والفقهاء ، وكان رحمه اهلل ال يأخذه في الحق

المؤرخ ابن حيان يعرف المداراة والمداهنة وكان لسانه شديدا وفي ذلك يقول عنه 
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كُّ به  األندلسي: "فلم يك  يلّطف صدَعه بما عنده بتعريض، وال يزفُّه بتدريج، بل يص 
 .."معارضه صك الجندل

ره ذلك ناهيك عن أن الرجل كان ال يشق له غبار في المناظرات والجدل ، وما قد يج
 عليه من األحقاد من علماء زمانه. 

فبدأ رحلته في األندلس بقرطبة ومنها خرج إلى المرية حيث عاش فيها ثالث سنوات 
ثم نفاه صاحبها إلى حصن القصر بإشبيلية، ثم هاجر منها إلى بلنسية وبعد سقوط 

المرتضى األموى هاجر منها ، وعاد إلى قرطبة مرة أخرى ثم بدأ علماء عصره 
يحرضون عليه األمراء فخرج منها إلى شاطبة إحدى مدن إمارة بلنسية ولجأ إلى 
ميورقة في حماية واليها أحمد بن رشيق أبي العباس الذي كان يميل إلى الفقه 

والحديث، ثم أخرج منها وعاد إلى أشبيلية فحرض علماؤها عليه المعتضد بن عباد 
بلة موطن أسرته حتى مات فيها رحمه فأحرق كتبه ، فانتهى به المطاف أخيرا إلى ل

 .اهلل

في هذا الباب، إذ كيف  ومن أغرب مارأيته أن يصف البعض ابن حزم بالتناقض
عن كل تراث بني أمية شرًقا  العتيد المدافع ينكر مظالم الحكام المستبدين، وهو

 ؟، وهم أول من أسَّس دولة االستبداد في اإلسالموغرًبا

وهذا كالم يلقى على عواهنه فما كان رحمه اهلل مؤيدا لبني أمية في كل أمورهم حاشا 
هلل ، وما كان من علماء السالطين ومن أراد الوقوف على ذلك فليراجع موقفه من 

صراع مروان بن الحكم وابنه عبد الملك بن مروان مع عبد اهلل بن الزبير حيث قال 
جرحة قبل خروجه على أمير المؤمنين عبد اهلل بن مروان ما نعلم له »رحمه اهلل : 

 «الزبير رضي اهلل عنهما

http://shamela.ws/browse.php/book-1035#page-165
http://shamela.ws/browse.php/book-1035#page-165
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فنحن نقتل المشركين حيث وجدناهم إال عند المسجد الحرام. فنحن إذا »وقال أيضًا:  
فعلنا هذا كنا على يقين من أننا قد أطعنا اهلل تعالى في كل ما أمرنا به. ومن خالف 
هذا العمل فقد عصى اهلل تعالى في إحدى اآليتين. وهذا ال يحل أصاًل، وكما قلنا 

 بن الزبير رضي اهلل عنهما، فإنه لما ابتدأه الفساق فعل أمير المؤمنين عبد اهلل
بالقتال في حرم مكة: يزيد، وعمرو بن سعيد، والحصين بن نمير، والحجاج، ومن 

؛ قاتلهم مدافعًا لنفسه، وأحسن في -من جنود السلطان  –بعثهم، ومن كان معهم 
 «ذلك

وسف، وسليمان وقد غزاها الحصين بن نمير، والحجاج بن ي: »وقال عن غزو مكة 
، وألحدوا فيها، وهتكوا حرمة البيت، فمن -لعنهم اهلل أجمعين  –بن الحسن الجياني 

، وقتل داخل المسجد الحرام أمير -وهو الفاسق الحجاج  –راٍم للكعبة بالمنجنيق 
رضي اهلل عنهما  –المؤمنين عبد اهلل بن الزبير، وقتل عبد اهلل بن صفوان بن أمية 

 تار الكعبة"وهو متعلق بأس –

َوِمْن َقاَم ِلَعَرِض د ْنَيا َفَقْط، َكَما َفَعَل َيِزيد  ْبن   :وقال أيضا رحمه اهلل في صفة الباغي

َبْيِر، َوَكَما  م َعاِوَيَة، َوَمْرَوان  ْبن  اْلَحَكِم، َوَعْبد  اْلَمِلِك ْبن  َمْرَواَن ِفي اْلِقَياِم َعَلى اْبِن الزُّ

ٍد ِفي اْلِقَياِم َعَلى َيِزيَد ْبِن اْلَوِليِد، َوَكَمْن َقاَم َأْيًضا َعْن َمْرَواَن، َفَعَل َمْرَوان  ْبن   م َحمَّ

دٌ  وَن، أِلَنَّه ْم اَل تَْأِويَل َله ْم َأْصاًل، َوه َو َبْغٌي م َجرَّ  .َفَهؤ اَلِء اَل ي ْعَذر 

 
أن الكثير ممن اصطلح على تسميتهم في عصرنا  ومن أغرب ما رأيت أيضا

بالمتدينين أو الملتزمين ال يعرفون عن ذلك العالم الجهبذ الفذ الذي لم تأخذه في 
الحق لومة الئم ودفع ثمن ذلك أن عاش مهجرا طريدا منتقال من بلد إلى بلد وهو 

اهل الذي الوزير ابن الوزير ، وجدتهم ال يعرفون عنه سوى أنه ذلك الرجل المتس
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أباح المعازف ، بينما تجد الواحد منهم منقادا خلف شيخ دينه الدينار والدرهم والقرب 
  .من السلطان

وابن حزم حينما أباح الغناء والمعازف لم يبحها لكونه شاعرا غنائيا وال لكونه ملحنا 
نما أباحها إلنه إمام مجتهد ليس ل ه أن وال لكونه فاسقا ماجنا حاشاه من كل ذلك ، وا 

يقلد غيره وقد أداه اجتهاده هذا للقول بالجواز، وتضعيف كل األحاديث التي وردت 
في هذه القضية ، فهو مأجور باجتهاده ان شاء اهلل أصاب أم أخطأ وهو وعد اهلل 

 .للمجتهدين من أمته

األمر الثاني المتعلق بتلك المسألة والذي يبرز مدى الحاجة إلى مثل ذلك الكتاب 
وعة فقهية حوت من أراء السلف ما لم يرد في غيرها بهذه الصورة ، هو بحسبه موس

فابن حزم رحمه  ،استسهال ادعاء اإلجماع في كل صغيرة وكبيرة دون حياء أو ورع
اهلل لم ينفرد بالقول بإباحة المعازف فقال به من الصحابة عبد اهلل بن جعفر رضى 

لغناء الملهي بإسناد صححه إلى ابن اهلل عنه ، وقد أخرج ابن حزم نفسه في رسالته ا
سيرين قال: إن رجال قدم المدينة يجوار ، فنزل على عبد اهلل بن عمر ، وفيهن 

جارية تضرب فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئا ، قال : انطلق إلى رجل هو 
أمثل لك بيعا من هذا ، قال: من هو ؟ قال: عبد اهلل بن جعفر ، فعرضهن عليه 

منهن فقال: خذي العود فأخذته وغنت فبايعه ، ثم جاء إلى ابن عمر  فأمر جارية
 إلى آخر القصة..

ثم قال بعدها رحمه اهلل: فهذا ابن عمر وابن جعفر سمعا الغناء بالعود ، وسعى ابن 
 عمر في البيع كما في آخر القصة.

 ولإلمام محمد بن على الشوكاني كتابا مطبوعا في زماننا بعنوان :إبطال دعوى
وقد نقل فيه رحمه اهلل إباحة الغناء والمعازف  . اإلجماع على تحريم مطلق السماع
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 عن غير واحد ، بل قال هو مذهب أهل المدينة ، وممن حكى عنهم إباحة المعازف
:- 

األستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي الذى حكى إباحة ذلك عن القاضي شريح  
وقال إمام الحرمين في  . الزهري والشعبيوسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح و 

النهاية وابن أبي الدم : نقل األثبات من المؤرخين أن عبد اهلل بن الزبير كان له 
 جوار عوادات.

ونقل ابن السمعاني الترخيص عن طاوس ، ونقله الحافظ بن قتيبة وصاحب اإلمتاع 
ونقله  ،لتابعينعن قاضي المدينة سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري من ا

الحافظ أبو يعلى الخليلي في اإلرشاد عن عبد العزيز بن سلمة الماجشون مفتي 
وحكى الروياني عن القفال أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف  المدينة،

، وعن اإلمام شعبة أنه سمع صوت طنبور من بيت المنهال بن عمرو المحدث 
وكان  . بو الفضل بن طاهر المحدث المشهورالمشهور ، وكذلك أباح الغناء أ

وقد قال فيه الذهبي في  . ابراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف يضرب بالعود
 سير أعالم النبالء: كان ممن يترخص في الغناء على عادة أهل المدينة.

 وهو قول األدفوي وأبو الفتوح الغزالي شقيق اإلمام أبي حامد الغزالي. 

لك ليس الترخيص في السماع ولكن لبيان كون المسألة خالفية ، والمقصد من ذ 
 .وأن الرجل اجتهد فيها وال يرد العالم بقول في مسألة أو اثنين

وقد سمعت بعض من يلمز ذلك اإلمام من المعاصرين بأنه قد ألف في الحب 
 والعشق!!

وما الحب والميل النفسي  ، وهذا كالم يوهم بأن ابن حزم كان فاحشا أو ماجنا 
بعيب في ذاته ولكن العيب والحرام أن يكون االجتماع في سفاح ال في نكاح ، ولم 
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من النكاح ، ولم ينكر على مغيث  اً ير النبي صلى اهلل عليه وسلم للمتحابين خير 
دموعه لتي كان يذرفها على بريرة بل شفع له عندها ، واقرأ ما كتبه ابن حزم نفسه 

 رسالته طوق الحمامة حيث قال رحمه اهلل:في نهاية 

ومن أفضل ما يأتيه اإلنسان في حبه التعفف، وترك ركوب المعصية والفاحشة، وأال 
يرغب عن مجازاة خالقه له بالنعيم في دار المقامة، وأال يعصي مواله المتفضل عليه 

بتًا لديه، الذي جعله مكانًا وأهاًل ألمره ونهيه، وأرسل إليه رسله، وجعل كالمه ثا
حسانًا إلينا ن من هام قلبه، وشغل باله، واشتد شوقه، وعظم  .عناية منه بنا وا  وا 

وجده، ثم ظفر فرام هواه ان يغلب عقله، وشهوته ان تقهر دينه، ثم أقام العدل لنفسه 
حصنًا، وعلم أنها النفس األمارة بالسوء، وذكرها بعقاب اهلل تعالى وفكر في اجترائه 

يراه، وحذرها من يوم المعاد والوقوف بين يدي الملك العزيز الشديد  على خالقه وهو
العقاب الرحمن الرحيم الذي ال يحتاج إلى بينة، ونظر بعين ضميره إلى انفراده عن 

كل مدافع بحضرة عالم الغيوب( يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب 
ر األرض والسموات ))الحجر: (( يوم تبدل األرض غي8٨، 88سليم ))الشعراء: 

(( يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا وما عملت من سوء تود لو ان 38
( يوم( وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب 4٣بينها وبينه أمدًا بعيدًا ))آل عمران: 

 . ( يوم( ووجدوا ما عملوا حاضرًا وال يظلم ربك أحداً ١١١من حمل ظلمًا ))طه: 
( يوم الطامة الكبرى )،( يوم يتذكر اإلنسان ما سعى، وبرزت الجحيم 3٨)الكهف: )

وأما من خاف  .لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى
( واليوم 3١ - 45مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى )النازعات 

ئره في عنقه ونخرج له يوم القيامة الذي قال اهلل تعالى فيه) وكل إنسان ألزمناه طا
( ١3، ١4اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا ()اإلسراء:  .كتابًا يلقاه منشوراً 

عندها يقول العاصي: ) يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ال يغادر صغيرة وال كبيرة إال 
( فكيف بمن طوي قلبه على أحر من جمر الغضا، وطوي 3٨أحصاها( )الكهف: 
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ه على أحد من السيف، وتجرح غصصًا أمر من الحنظل، وشرف نفسه كرها كشح
لحري أن يسر  -عما طمعت فيه وتيقنت ببلوغه وتهيأت له ولم يحل دونها حائل 

غدًا يوم البعث، ويكون من المقربين في دار الجزاء وعالم الخلود، وأن يأمن روعات 
 .حة األمن يوم الحشرالقيامة وهول المطلع، وان يعوضه اهلل من هذه القر 

 ومما أخذ عليه رحمه اهلل أنه ال يعرف اإلمام الترمذي صاحب الحديث المشهور
ونقل هؤالء ذلك عن ابن حجر وابن القطان والذهبي الذين نقلوا ذلك عنه من كتاب 

 .اإليصال

وأجاب عن ذلك بعض الظاهرية بأن ابن حزم قد أخرج للترمذي حديثا في المحلى  
وأن كثير من ، ال أو تضعيفا بل أعل الحديث بغيرالترمذي نفسه تجهي ولم يذكر في

عرف هؤالء العلماء لم يقفوا على كتاب اإليصال ألنه مفقود من القرن الثامن ولم ي  
  .في المشرق

: وأما مما حدثنا به أحمد بن عمر بن أنس العذري  5٨5ص  ٨جاء في المحلى ج
وأبو الوفا عبد السالم بن محمد بن   ، أنا علي بن مكي بن عيسون المرادي   : قال   ، 

، حدثنا أحمد بن أبي عمران الهروي ، حدثنا أبو حامد   : قال مكي   : علي الشيرازي 
ي بنيسابور ، حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى أحمد بن علي بن حسنويه المقر 

الترمذي ، حدثنا سفيان بن وكيع ، حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن داود بن عبد 
الرحمن العطار عن معمر عن قتادة عن أنس عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

أنا   : الوفا  وقال أبو  . وأقرؤهم أبي بن كعب  ، وأفرضهم زيد بن ثابت   : وفيه   ، فذكره 
عبد اهلل بن محمد بن أحمد بن جعفر السقطي ، حدثنا إسماعيل بن محمد بن 
إسماعيل الصفار ، حدثنا أحمد بن محمد بن غالب ، حدثنا عبيد اهلل بن معاذ 

العنبري ، حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن أبي قالبة عن أنس عن 
قال إسماعيل   . وأقرؤهم أبي وأفرضهم زيد  : فيه و   ، النبي صلى اهلل عليه وسلم فذكره 
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وحدثنا الحسن بن الفضل بن السمح ، حدثنا محمد بن أبي   : بن محمد الصفار 
غالب ، حدثنا هشيم عن الكوثر عن نافع ، عن ابن عمر عن النبي صلى اهلل عليه 

ن أقرأها البي   : وفيه   ، وسلم فذكره  ن أفرضها لزيد   ، وا  ن  ، وا  قال   . أقضاها لعلي وا 
وأبا حامد بن حسنويه   ، ألن أحمد بن أبي عمران   ؛ هذه أسانيد مظلمة   :  أبو محمد

سماعيل الصفار مثلهما  وأحمد بن محمد بن غالب إن كان غالم خليل   ، مجهوالن وا 
ن كان غيره فهو مجهول ، ومحمد بن أبي   والحسن بن الفضل  . فهو هالك متهم وا 

 ... اهـ ثم لو صحت لما كان لهم فيها حجة   . مجهولون  : الكوثر و   ، غالب 

فقال :وأما الحفظ فهو ضبط  الرسالة الباهرةكما أنه رحمه اهلل قد أثنى عليه في  
ألفاظ الحديث وتثقيف سوادها والمعرفة بأسانيدها وهذه صفة حفاظ الحديث كالبخاري 

 ومسلم والترمذي..

ال فهو يف من النساخ وقوله هذا يحتاوقد ادعى البعض ان ذلك تحر  ج إلى دليل وا 
وعلى كل فالرجل من كبار الحفاظ ويندر أن يجتمع لرجل هذا القدر ن ظن من الظنو 

من الفقه مع هذا القدر من الحفظ ويأبى اهلل العصمة إال لنبي ، وفوق كل ذي علم 
ال فال يناطح أحد أنه رحمه اهلل من رتبه العلماء المجت هدين الذين توفرت عليم ، وا 

 .لهم أدوات االجتهاد وأحكموها وأنه من أساطين هذا العلم

 -:قالوا عن ابن حزم وعن المحلى

والحق أنه لم تقع يدي على كتاب يجمع أراء السلف في الفقه مع مزيدالبحث **
كالمحلى ، فهو مدونة عظيمة الجتهادات السلف رضوان اهلل عليهم .)د.محمد رواس 

 قلعه جي(

**كان ابن حزم الفارس المجلى في كل ميدان من ميادين العلم فهو موسوعة 
معارف كاملة في الطب والفلسفة واألدب والشعر )..( اإلسالمية وغير 

 اإلسالمية.)د.محمد رواس قلعه جي(
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 )**رجل من العلماء الكبار اجتمعت فيه أدوات االجتهاد كاملة.)الحافظ الذهبي

.)المنصور الموحدى ثالث حكام دولة ابن حزم كل العلماء عيال على** 
 الموحدين(

ما رأيت في كتب اإلسالم في العلم مثل المحلى والمجلى ،وكتاب المغني للشيخ  **
.)سلطان العلماء العز بن عبد موفق الدين بن قدامة في جودتهما وتحقيق ما فيهما

 )السالم

لماء ما أخذ ، وانتزع منهم وليت شعري إذا كان المحلى الذي أخذ اليوم من الع** 
كل إعجاب ، وكان بمكان الصدارة عند سلطان العلماء عز الدين بن عبد السالم 
،وهو الكتاب الذي كتبه ابن حزم للعامة وصغار طلبة العلم فأية عظمة تلك ،وأى 

 ؟ )د.محمد رواس قلعة جي(مستوى رفيع بلغ ذاك الذي كتبه ابن حزم للعلماء

ابن  -أنه إمام النسابين والعلماء.)د. عبد الحليم عويس ونابن خلد** قال عنه 
 .٨ص  -حزم المفكر 

ن ابن حزم فوق أن فقهه لون من االستنباط غير ما عليه األئمة األربعة ومن  **وا 
قاربهم هو في شخصه نوع متفرد بين الفقهاء ، فهو الباحث والمحدث المجيد ، وهو 

ريب، وهو الشاعر الثائر ،الذي يقارب بشعره عالم بالملل والنحل المجادل فيها األ
) الشيخ محمد أبي فحول الشعراء ويمتاز نثره بالبراعه في المعنى وجودة الخيال.

 )زهرة

 -أهمية الكتاب:

 -تتمثل أهمية كتاب المحلى البن حزم من وجهة نظري المتواضعة في األتي: 
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، فبعض الناس يظن أن  **كونه مرجعا حقيقيا قلما يوجد مثله في الفقه المقارن 
الفقه محصور في األئمة األربعة رحمهم اهلل وأعلى قدرهم ، بينما لهؤالء األئمة شيوخ 
ال يقلون عنهم بل بعضهم يزيد عنهم علما وفهما وقدرا من التابعين بإحسان وغيرهم 

، فتجد ابن حزم رحمه اهلل يتعرض في أغلب المسائل ألقوال الحسن البصري 
النخعي وربيعة و الليث بن سعد وعطاء ومجاهد واألوزاعي والحكم بن والسفيانين و 

عتيبة والزهري ومكحول وميمون بن مهران وشريح وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من 
األئمة األعالم، وهذا يندر أن تجده في غير هذا الكتاب ، بما ي بطل قول من يعتقد 

م غفر اهلل لهم لو أجمعوا على قول أن اإلجماع هو فقط إجماع األئمة األربعة ، وأنه
 .فما عداه هو خالف شاذ ال يعتد به

كونه المرجع التطبيقي األكبر للفقه الظاهري الذي طالما رمي بالجمود والتخلف  **
، يبرز معه دقة هذا الفقه وقوة أصوله وسالستها ، مع قوة حجة ابن حزم في الذب 

العقلي والمنطقي بما ينفي شبهة الجمود  عنها وعرضها وبيانها ، وقوته في االستنباط
 .العقلي لدى الظاهرية

كونه يشتمل على األالف من األحاديث المرفوعة عن النبي واآلثار الموقوفة  **
عن صحابة رسول اهلل عليه الصالة والسالم وعليهم الرضوان ، وكثرة رجوع المؤلف 

ن أال وهما : مصنف عبد إلى المصنفين العظيمين المظلومين عند كثير من المسلمي
الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، كل هذا مع قدرة المؤلف النقدية ومعرفته بأحوال 
 . الرجال وقدرته النقدية والحكم على المتن واإلسناد وال يخلو أحد من شذوذ أو سهو

الفقه الظاهري قائم على الدليل الشرعي المتمثل في النص لذا إذا قارنت بين  **
لى وكتاب غيره ربما يكن حجمه أضعاف هذا الكتاب ، تجد أن ما كتاب كالمح

  .اشتمل عليه المحلى من األحاديث واآلثار يفوق ما اشتمل عليه الكتاب اآلخر
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ن ابن حزم في ظني يمثل قمة الورع الفقهي ، فال تحريم إال بنص وال واجب إال **أ
إال بنص آخر ،  بنص ، وال تخصيص لعموم النص إال بنص آخر ، وال نسخ لنص

 وال مدخل عنده الستحسان أو قياس أو سد ذريعة.

  -في الكتاب: يعمل

وتيسيرا  بداية كنت قد وضعت هذا التلخيص لنفسي لتسهيل الرجوع إليه عند الحاجة
ثم بدا لي طباعته عسى أن ينتفع به غيري ، وقد وجدت  ،على نفسي في النظر إليه

 -لكتاب هو ما يلي:أن من أكثر ما يعيقني في مراجعة ا

الحديث  أئمةالمؤلف يروي بإسناده إلى أحد كثرة األسانيد الموجودة بالكتاب ف **
، والكتاب يحتوى على عدد كبير من األحاديث  إلماملك االمشهورين ثم إسناد ذ

واآلثار ، فعمدت إلى حذف تلك األسانيد واالكتفاء بذكر اسم الصحابي الذي يروى 
عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم وذلك في األحاديث المرفوعة ، وذكر اسم التابع 

 الذي يروي عن الصحابي في اآلثار الموقوفة.

 في المسائل الفقهية الطويلة أنه يذكر األحاديث **أن مسلك ابن حزم رحمه اهلل
متتالية ثم يأتي بعدها بصفحات ويذكر عللها ، فيقول أما الحديث الذي فيه فالن 

فضعيف لكذا وكذا ، فيحصل اللبس عند القارئ وال يدري أى حديث يقصد ، فهو ال 
اديث التي يذكر متنه فيلزم القارئ أن يبحث عن إسناد الحديث وسط كثير من األح

كم المؤلف عليه بين قوسين وأثبت  رواها ، لذا ذكرت عقب كل حديث أو آثر ح 
بعدها بين قوسين أيضا العلة التي ذكرها رحمه اهلل في اإلسناد وجعلت ذلك في 

المتن ال في الهامش ، وأما األحاديث واآلثار التي لم يذكر فيها حكما فأوردتها كما 
 هي.

يث بأكثر من إسناد فاختصرت ذلك طالما كان المتن قد يذكر المؤلف الحد **
 .واحدا
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يذكر المؤلف األحاديث واآلثار متناثرة ومفرقة في قلب المسألة أو يذكر ما  **
"األحاديث يخص كل قول فقهي منها ، فأعدت تبويبها وترتيبها تحت عنوان جانبي 

عن الصحابة الكرام ، مع  وابتدأت بأحاديث رسول اهلل أوال ثم اآلثار الموقوفة واآلثار"
 ر.ذكر شرح مختصر للمؤلف على تلك األحاديث واآلثا

أن للمؤلف أصول ثابته يكررها في كل مسألة كبطالن القياس وغيره فعمدت إلى  **
 اختصار ذلك.

اختصار أقوال المؤلف فقد يدلل على المقصود بذكر أكثر من مثال فأختصر  **
 .ذلك باالكتفاء بذكر بعضها

بذكر قوله في المسألة ويصدر به المسألة ولكنه قد  ىءة المؤلف أنه يبتدعاد**
يذكر أحكاما فقهية أخرى وأراء له في منتصفها أو في نهايتها أو أثناء رده على قول 
أحد الفقهاء ، فجمعت ذلك كله وجعلته في بداية المسألة ،حتى يقف من أراد على 

 .قوله كامال

ء متناثرة في المسألة ، فأعدت تبويبها وأتيت بها مرتبة يذكر المؤلف أقوال الفقها **
حتى يقف من أراد على األقوال المختلفة في  "أقوال الفقهاء"تحت عنوان جانبي 

 . المسألة دون أن يضطر إلى مراجعة المسألة كلها

في كثير من المسائل التي تخص الرقيق وملك اليمين اكتفيت بذكر قول المؤلف  **
أقوال الفقهاء واألحاديث واآلثار المروية وحذفت بعض األبواب الخاصة فيها دون 
 -: بهم ألمرين

 *أن إيراده ينافي المقصد من التلخيص فهى ليست مما يعم به البلوى في زماننا.
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*رغبتي إن أمد اهلل في عمري أن أركر ذلك في بحث مستقل يتناول كيف عامل 
تلك الصورة السائدة في أذهان كثير من اإلسالم الرقيق ، وأن معاملتهم ليست ب

 الناس.

أوردت هذه العالمة )..( للداللة على أن هناك كالم قد تم حذفه واختصاره ،  **
وهذه العالمة )...( إذا كان الكالم الذي تم اختصاره كثيرا نسبيا ، فهى في الحالة 

 .قاطاألولى نقطتان بين الكالم تفصل بينه ، وفي الحالة الثانية ثالث ن

أيته أن كتاب التوحيد قد ر ** وأخيرا بدأت الكتاب بداية من مسائل األصول ، لما 
 قد استفاض في مسائل رحمه اهلل هى تلخيصه ، وأنلجاء ملخصا وال توجد حاجة إ

 العقيدة في كتاب الفصل في الملل واألهواء والنحل.

 ]َمَسائُِل ِمْن اْْلُُصوِل[

نَِّة[ م]َمْسأَلَةٌ ِديُن  ْسََلِم يُْؤَخُذ ِمْن اْلقُْرآِن أَْو ِمْن السُّ  29اْْلِ

 ِ ا َصحا َعْن َرُسوِل َّللاا ِزُم لُِكلِّ أََحٍد ََل يُْؤَخُذ إَلا ِمْن اْلقُْرآِن أَْو ِمما ْسََلِم الَلا  -ِديُن اْْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ا بِِرَوايَِة َجِميِع ُعلََماءِ  -َصلاى َّللاا ِة َعْنهُ  إما ََلةُ َوالساََلُم  -اْْلُما  -َعلَْيِه الصا

ا بِنَْقِل َجَماَعٍة َعْنهُ  ْجَماُع، َوإِما ََلةُ َوالساََلُم  -َوهَُو اْْلِ ا  -َعلَْيِه الصا َوهَُو نَْقُل اْلَكافاِة. َوإِما

ََلةُ َوالساََلُم  -بِِرَوايَِة الثِّقَاِت َواِحًدا َعْن َواِحٍد َحتاى يَْبلَُغ إلَْيِه  َوََل َمِزيَد. قَاَل  -َعلَْيِه الصا

[ ٤[ }إِْن هَُو إَِل َوْحٌي يُوَحى{ ]النجم: ٣تََعالَى: }َوَما يَْنِطُق َعِن اْلهََوى{ ]النجم: 

اَء{ ]اْلعراف: َوقَاَل تََعالَى: }اتابُِعوا َما أُْنِزَل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم َوَل تَتابُِعوا ِمْن ُدونِِه أَْولِيَ 

[ فَإِْن تََعاَرَض فِيَما يََرى اْلَمْرُء ٣[ َوقَاَل تََعالَى: }اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم{ ]المائدة: ٣

آيَتَاِن أَْو َحِديثَاِن َصِحيَحاِن، أَْو َحِديٌث َصِحيٌح َوآيَةٌ، فَاْلَواِجُب اْستِْعَمالُهَُما َجِميًعا، ِْلَنا 

ا َسَواٌء فِي اْلُوُجوِب، فَََل يَِحلُّ تَْرُك أََحِدِهَما لِْْلَخِر َما ُدْمنَا نَْقِدُر َعلَى َذلَِك، طَاَعتَهُمَ 

ْخُذ َولَْيَس هََذا إَلا بِأَْن يَْستَْثنَِي اْْلَقَلُّ َمَعانَِي ِمْن اْْلَْكثَِر، فَإِْن لَْم نَْقِدْر َعلَى َذلَِك َوَجَب اْْلَ 

ائِِد ُحْكًما يِن  بِالزا ِْلَناهُ ُمتَيَقاٌن ُوُجوبُهُ، َوََل يَِحلُّ تَْرُك اْليَقِيِن بِالظُّنُوِن، َوََل إْشَكاَل فِي الدِّ

ُ تََعالَى ِدينَهُ. قَاَل تََعالَى: }اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم{ ]المائدة:  [ َوقَاَل تََعالَى: ٣قَْد بَياَن َّللاا

 [ .٩٨ْيٍء{ ]النحل: }تِْبيَانًا لُِكلِّ شَ 

ةٌ[م  29]َمْسأَلَةٌ اْلَحِديث اْلَمْوقُوُف َواْلُمْرَسُل ََل تَقُوُم بِِهَما ُحجَّ
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ةٌ، َوَكَذلَِك َما لَْم يَْرِوِه إَلا َمْن ََل يُوثَُق بِِدينِِه  اْلَمْوقُوُف َواْلُمْرَسُل ََل تَقُوُم بِِهَما ُحجا

ِ َوبِِحْفِظِه، َوََل يَِحلُّ تَْرُك مَ  ُ َعلَْيِه  -ا َجاَء فِي اْلقُْرآِن أَْو َصحا َعْن َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

لِقَْوِل َصاِحٍب أَْو َغْيِرِه، َسَواٌء َكاَن هَُو َراِوي اْلَحِديِث أَْو لَْم يَُكْن، َواْلُمْرَسُل هَُو  -َوَسلاَم 

اِوي وَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بَْيَن النابِيِّ َما َكاَن بَْيَن أََحِد ُرَواتِِه أَْو بَْيَن الرا َمْن ََل  -َصلاى َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يُْعَرُف، َواْلَمْوقُوُف هَُو َما لَْم يَْبلُْغ بِِه إلَى النابِيِّ  . بُْرهَاُن بُْطََلِن -َصلاى َّللاا

: }لِئََل يَُكوَن لِ  ِ َعزا َوَجلا ُسِل{ ]النساء: اْلَمْوقُوِف: قَْوُل َّللاا ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجا لنااِس َعلَى َّللاا

٥٦١ ِ ةَ فِي أََحٍد ُدوَن َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -[ فَََل ُحجا ، َوََل يَِحلُّ ِْلََحٍد أَْن -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يُِضيَف َذلَِك إلَى َرُسوِل َّللاا ، َوقَْد قَاَل تََعالَى: }َوإِنا ِْلَنا  -َصلاى َّللاا هُ ظَنٌّ

[ َوقَاَل تََعالَى: }َوَل تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ٨٩الظانا َل يُْغنِي ِمَن اْلَحقِّ َشْيئًا{ ]النجم: 

ا اْلُمْرَسُل َوَمْن فِي ُرَواتِِه َمْن ََل يُوثَُق بِِدينِِه َوِحْفِظِه فَلِ ٣٦ِعْلٌم{ ]اْلسراء:  قَْوِل [ َوأَما

يِن َولِيُْنِذُروا قَْوَمهُ  ِ تََعالَى: }فَلَْوَل نَفََر ِمْن ُكلِّ فِْرقٍَة ِمْنهُْم طَائِفَةٌ لِيَتَفَقاهُوا فِي الدِّ ْم إَِذا َّللاا

ينِ ٥٨٨َرَجُعوا إِلَْيِهْم{ ]التوبة:  ، [ فَأَْوَجَب َعزا َوَجلا قَبُوَل نَِذاَرِة الناافِِر لِلتافَقُِّه فِي الدِّ

َوقَاَل: }يَا أَيُّهَا الاِذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَإٍ فَتَبَيانُوا أَْن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجهَالٍَة 

[ َولَْيَس فِي اْلَعالِِم إَلا َعْدٌل أَْو فَاِسٌق، ٦فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فََعْلتُْم نَاِدِميَن{ ]الحجرات: 

َم تََعالَى عَ  لَْينَا قَبُوَل َخبَِر اْلفَاِسِق فَلَْم يَْبَق إَلا اْلَعْدُل، َوَصحا أَناهُ هَُو اْلَمأُْموُر بِقَبُوِل فََحرا

ُ تََعالَى َمَعهَ  فَِة الاتِي أََمَر َّللاا ا اْلَمْجهُوُل فَلَْسنَا َعلَى ثِقٍَة ِمْن أَناهُ َعلَى الصِّ ا نَِذاَرتِِه. َوأَما

يِن، فَََل يَِحلُّ لَنَا قَبُوُل نَِذاَرتِِه َحتاى يَِصحا ِعْنَدنَا فِْقهُهُ بِقَبُوِل نَِذاَرتِهِ  ، َوِهَي التافَقُّهُ فِي الدِّ

ِ تََعالَى التاْوفِيُق. يِن َوِحْفظُهُ لَِما َضبَطَ َعْن َذلَِك َوبََراَءتُهُ ِمْن اْلفِْسِق َوبِاَّلَلا  فِي الدِّ

ِ َولَْم يَْختَلِْف أََحٌد ِمْن ا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ْْلَُمِم فِي أَنا َرُسوَل َّللاا بََعَث إلَى اْلُملُوِك  -َصلاى َّللاا

ْسََلِم َواِحًدا َواِحًدا، إلَى ُكلِّ  -َرُسوًَل َواِحًدا  -َرُسوًَل  إلَى ُكلِّ َمْملََكٍة يَْدُعوهُْم إلَى اْْلِ

اْلُجْنِد َوَحْضَرَمْوَت َوتَْيَماَء َونَْجَراَن َواْلبَْحَرْيِن َوُعَماَن َمِدينٍَة َوإِلَى ُكلِّ قَبِيلٍَة َكَصْنَعاَء وَ 

يِن ُكلاهَا، َواْفتََرَض َعلَى ُكلِّ ِجهٍَة قَبُوَل ِرَوايَِة أَِميِرِهْم  َوَغْيِرهَا، يَُعلُِّمهُْم أَْحَكاَم الدِّ

ِ َوُمَعلِِّمِهْم، فََصحا قَبُوُل َخبَِر اْلَواِحِد الثِّقَِة عَ  ُ َعلَْيِه  -ْن ِمْثلِِه ُمبَلًِّغا إلَى َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ِ -َوَسلاَم  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -. َوَمْن تََرَك اْلقُْرآَن أَْو َما َصحا َعْن َرُسوِل َّللاا لِقَْوِل  -َصلاى َّللاا

ُ تََعالَى  َصاِحٍب أَْو َغْيِرِه، َسَواٌء َكاَن َراِوَي َذلَِك اْلَخبَِر أَوْ  َغْيَرهُ، فَقَْد تََرَك َما أََمَرهُ َّللاا

ُ تََعالَى قَطُّ بِطَاَعتِِه َوََل بِاتِّبَاِعِه. َوهََذا ِخََلٌف ِْلَْمِر  ِ بِاتِّبَاِعِه لِقَْوِل َمْن لَْم يَأُْمْرهُ َّللاا َّللاا

ِ بُِموِجِب تَْقلِ  اِحِب ِعْنَد َّللاا َ تََعالَى لَْم تََعالَى. َولَْيَس فَْضُل الصا يِد قَْولِِه َوتَأِْويلِِه؛ ِْلَنا َّللاا

 يَأُْمْر بَِذلَِك، لَِكْن ُموِجُب تَْعِظيِمِه َوَمَحباتِِه َوقَبُوِل ِرَوايَتِِه فَقَْط، ِْلَنا هََذا هَُو الاِذي أَْوَجبَ 

ُ تََعالَى.  َّللاا

نَّةُ  نَّةَ[م َمْسأَلَةٌ اْلقُْرآُن يَْنَسُخ اْلقُْرآَن َوالسُّ  29تَْنَسُخ السُّ

: }َما نَْنَسْخ ِمْن آيَةٍ   ناةَ َواْلقُْرآَن قَاَل َعزا َوَجلا ناةُ تَْنَسُخ السُّ  َواْلقُْرآُن يَْنَسُخ اْلقُْرآَن، َوالسُّ

َل [ قَاَل تََعالَى: }لِتُبَيَِّن لِلنا ٥٠٦أَْو نُْنِسهَا نَأِْت بَِخْيٍر ِمْنهَا أَْو ِمْثلِهَا{ ]البقرة:  اِس َما نُزِّ
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[ }إِْن هَُو إَِل ٣[ َوقَاَل تََعالَى: }َوَما يَْنِطُق َعِن اْلهََوى{ ]النجم: ٤٤إِلَْيِهْم{ ]النحل: 

{ ]اْلنعام: ٤َوْحٌي يُوَحى{ ]النجم:  [ َوأََمَرهُ تََعالَى أَْن يَقُوَل: }إِْن أَتابُِع إَِل َما يُوَحى إِلَيا

َل َعلَْينَا بَْعَض اْلَقَاِويِل{ ]الحاقة:  [ َوقَاَل تََعالَى: }َولَوْ ١٠ [ }ْلََخْذنَا ِمْنهُ ٤٤تَقَوا

[ }فََما ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد َعْنهُ ٤٦[ }ثُما لَقَطَْعنَا ِمْنهُ اْلَوتِيَن{ ]الحاقة: ٤١بِاْليَِميِن{ ]الحاقة: 

ِ ٤٤َحاِجِزيَن{ ]الحاقة:  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - [ َوَصحا أَنا ُكلا َما قَالَهُ َرُسوُل َّللاا  -َصلاى َّللاا

ِ تََعالَى. ِ تََعالَى قَالَهُ، َوالناْسُخ بَْعٌض ِمْن أَْبَعاِض اْلبَيَاِن، َوُكلُّ َذلَِك ِمْن ِعْنِد َّللاا  فََعْن َّللاا

 29َمْسأَلَةٌ النَّْسخ والتخصيص فِي اْلقُْرآن َوالسَّنَة[م

ِ َوََل يَِحلُّ ِْلََحٍد أَْن يَ   ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قُوَل فِي آيٍَة أَْو فِي َخبٍَر َعْن َرُسوِل َّللاا  -َصلاى َّللاا

ثَابٍِت: هََذا َمْنُسوٌخ َوهََذا َمْخُصوٌص فِي بَْعِض َما يَْقتَِضيِه ظَاِهُر لَْفِظِه، َوََل أَنا لِهََذا 

 أَنا هََذا اْلُحْكَم َغْيُر َواِجٍب َعلَْينَا ِمْن ِحيِن الناصِّ تَأِْويًَل َغْيَر ُمْقتٍَض ظَاِهَر لَْفِظِه، َوََل 

، ُوُروِدِه إَلا بِنَصٍّ آَخَر َواِرٍد بِأَنا هََذا الناصا َكَما ُذِكَر، أَْو بِإِْجَماٍع ُمتَيَقٍِّن بِأَناهُ َكَما ُذِكرَ 

 َو َكاِذٌب.أَْو بَِضُروَرِة ِحسٍّ ُموِجبٍَة أَناهُ َكَما ُذِكَر َوإَِلا فَهُ 

ِ{ ]النساء:  : }َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل إَِل لِيَُطاَع بِإِْذِن َّللاا ِ َعزا َوَجلا بُْرهَاُن َذلَِك قَْوُل َّللاا

[ ٤[ َوقَاَل تََعالَى: }َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل إَِل بِلَِساِن قَْوِمِه لِيُبَيَِّن لَهُْم{ ]إبراهيم: ٦٤

[ َوقَاَل تََعالَى: }َوقَْد َكاَن فَِريٌق ٥٨١الَى: }بِلَِساٍن َعَربِيٍّ ُمبِيٍن{ ]الشعراء: َوقَاَل تَعَ 

فُونَهُ ِمْن بَْعِد َما َعقَلُوهُ{ ]البقرة:  ِ ثُما يَُحرِّ [ َوقَاَل تََعالَى: ٤١ِمْنهُْم يَْسَمُعوَن َكَلَم َّللاا

أَْن تُِصيبَهُْم فِْتنَةٌ أَْو يُِصيبَهُْم َعَذاٌب أَلِيٌم{ ]النور:  }فَْليَْحَذِر الاِذيَن يَُخالِفُوَن َعْن أَْمِرهِ 

[ ُموِجٌب طَاَعةَ ٦٤[ فَقَْولُهُ تََعالَى: }َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل إَِل لِيُطَاَع{ ]النساء: ٦٣

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا َ{ فِي ُكلِّ َما أََمَر بِِه، وقَوْ  -َصلاى َّللاا له تََعالَى: }أَِطيُعوا َّللاا

[ ُموِجٌب طَاَعةَ اْلقُْرآِن، َوَمْن اداَعى فِي آيٍَة أَْو َخبٍَر نَْسًخا فَقَْد أَْسقَطَ ٣٨]آل عمران: 

ِ فِي َذلَِك. قَْوله تََعالَى: }َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل  ُوُجوَب طَاَعتِِهَما، فَهَُو ُمَخالٌِف ِْلَْمِر َّللاا

[ ُموِجٌب أَْخَذ ُكلِّ نَصٍّ فِي اْلقُْرآِن َواْْلَْخبَاِر ٤َل بِلَِساِن قَْوِمِه لِيُبَيَِّن لَهُْم{ ]إبراهيم: إِ 

َعلَى ظَاِهِرِه َوُمْقتََضاهُ. َوَمْن َحَملَهُ َعلَى َغْيِر ُمْقتََضاهُ فِي اللَُّغِة اْلَعَربِياِة فَقَْد َخالََف قَْوَل 

ِ تََعالَى َوحُ  ، َوَمْن اداَعى أَنا َّللاا ْكَمهُ، َوقَاَل َعلَْيِه َعزا َوَجلا اْلبَاِطَل َوِخََلَف قَْولِِه َعزا َوَجلا

اْلُمَراَد بِالناصِّ بَْعُض َما يَْقتَِضيِه فِي اللَُّغِة اْلَعَربِياِة ََل ُكلُّ َما يَْقتَِضيِه فَقَْد أَْسقَطَ بَيَاَن 

الطااَعِة لَهُ بَِدْعَواهُ اْلَكاِذبَِة.. قَْوله تََعالَى: }فَْليَْحَذِر الاِذيَن يَُخالِفُوَن  الناصِّ َوأَْسقَطَ ُوُجوبَ 

[ ُموِجٌب لِْلَوِعيِد َعلَى َمْن قَاَل: ََل تَِجُب َعلَيا ُمَوافَقَةُ أَْمِرِه، ٦٣َعْن أَْمِرِه{ ]النور: 

، َوَمْن اداَعى تَأِْخيَر اْلُوُجوِب ُمداةً َما فَقَْد َوُموِجٌب أَنا َجِميَع النُُّصوِص َعلَى اْلُوُجوبِ 

ِ َوُوُجوَب َما أَْوَجَب َعزا َوَجلا ِمْن طَاَعِة َرُسولِِه  ُ  -أَْسقَطَ ُوُجوَب طَاَعِة َّللاا َصلاى َّللاا

ِ َعزا َوَجلا  -َعلَْيِه َوَسلاَم  ِة. َوهََذا ِخََلٌف ِْلَْمِر َّللاا . فَإَِذا َشِهَد لَِدْعَوى َمْن فِي تِْلَك اْلُمدا

ا بِإِْجَماٍع أَْو نَْقٍل َصِحيٍح، فَقَْد َصحا قَْولُهُ  اداَعى بَْعَض َما َذَكْرنَا قُْرآٌن أَْو ُسناةٌ ثَابِتَةٌ، إما

؛ ِْلَنا  ِ تََعالَى فِي َذلَِك. َوَكَذلَِك َمْن َشِهَدْت لَهُ َضُروَرةُ اْلِحسِّ ِ َوَوَجَب طَاَعةُ َّللاا هَا فِْعُل َّللاا
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ْسََلِم َوإِْبطَاِل َجِميِع اْلُعلُوِم  يَةٌ إلَى إْبطَاِل اْْلِ تََعالَى فِي النُّفُوِس، َوإَِلا فَِهَي أَْقَواٌل ُمَؤدِّ

ِ تََعالَى التاْوفِيُق.  َوإِْبطَاِل َجِميِع اللَُّغاِت ُكلِّهَا، َوَكفَى بِهََذا فََساًدا. َوبِاَّلَلا

ِ َعَرفُوهُ[م ]َمْسأَلَةٌ  ْجَماُع ُهَو َما تُيُقَِّن أَنَّ َجِميَع أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ  29/29اْْلِ

 ِ ْجَماُع هَُو َما تُيُقَِّن أَنا َجِميَع أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َواْْلِ َعَرفُوهُ  -َصلاى َّللاا

ُ َعْنهُْم  -َحٌد، َكتَيَقُّنِنَا أَناهُْم ُكلُّهُْم َوقَالُوا بِِه َولَْم يَْختَلِْف ِمْنهُْم أَ   -َصلاْوا َمَعهُ  -َرِضَي َّللاا

لََواِت اْلَخْمَس َكَما ِهَي فِي َعَدِد ُرُكوِعهَا َوُسُجوِدهَا، أَْو َعلُِموا أَناهُ  -َعلَْيِه الساََلُم  الصا

هَا َمَع النااِس َكَذلَِك، َوأَناهُْم ُكلُّهُمْ  َصاُموا َمَعهُ، أَْو َعلُِموا أَناهُ َصاَم َمَع النااِس  َصَلا

َرَمَضاَن فِي اْلَحَضِر. َوَكَذلَِك َسائُِر الشاَرائِِع الاتِي تَيَقانَْت ِمْثَل هََذا اْليَقِيِن. َواَلاتِي َمْن لَْم 

َحٌد فِي أَناهُ إْجَماٌع. َوهُْم َكانُوا ِحينَئٍِذ يُقِرا بِهَا لَْم يَُكْن ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن َوهََذا َما ََل يَْختَلُِف أَ 

َجِميَع اْلُمْؤِمنِيَن ََل ُمْؤِمَن فِي اْْلَْرِض َغْيُرهُْم. َوَمْن اداَعى أَنا َغْيَر هََذا هَُو إْجَماٌع ُكلَِّف 

 اْلبُْرهَاَن َعلَى َما يَداِعي َوََل َسبِيَل إلَْيِه.

ُ َعْنهُْم  -َواِحٍد ِمْنهُْم أَْو لَْم يُتَيَقاْن أَنا ُكلا َواِحٍد ِمْنهُْم  َوَما َصحا فِيِه ِخََلٌف ِمنْ   َرِضَي َّللاا

ْجَماَع هَهُنَا فَقَْد َكَذَب َوقَفَا َما ََل ِعْلَم  - َعَرفَهُ َوَداَن بِِه فَلَْيَس إْجَماًعا، ِْلَنا َمْن اداَعى اْْلِ

ُ تََعالَى يَقُولُ   : }َوَل تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم{لَهُ بِِه. َوَّللَاا

 29]َمْسأَلَةٌ ََل يَُجوُز أَْن يَْجَمَع أَْهَل َعْصٍر َولَْو طَْرفَةَ َعْيٍن َعلَى َخطَإٍ[م

لِِهْم َعْن آِخِرِهْم َعلَى ُحْكِم نَصٍّ ََل يُْقطَُع فِيِه بِإِْجَماِع  إْجَماُع أَْهِل َعْصٍر بَْعَدهُْم أَوا

َحا لِِهْم َعْن آِخِرِهْم َعلَى ُحْكِم الصا بَِة َولَْو َجاَز أَْن يُتَيَقاَن إْجَماُع أَْهِل َعْصٍر بَْعَدهُْم أَوا

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -نَصٍّ ََل يُْقطَُع فِيِه بِإِْجَماِع الصا ةٌ  -َرِضَي َّللاا لََوَجَب اْلقَْطُع بِأَناهُ َحقٌّ َوُحجا

ةٌ فَلَِما َذَكْرنَاهُ قَْبُل بِإِْسنَاِدِه ِمْن قَْوِل َولَْيَس َكاَن يَُكوُن إ ا اْلقَْطُع بِأَناهُ َحقٌّ َوُحجا ْجَماًعا. أَما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا تِي ظَاِهَرةً َعلَى اْلَحقِّ ََل » -َصلاى َّللاا لَْن تََزاَل طَائِفَةٌ ِمْن أُما

هُْم َمْن َخَذلَهُْم حَ  ِ يَُضرُّ فََصحا ِمْن هََذا أَناهُ ََل يَُجوُز أَْلبَتاةَ أَْن يَْجَمَع أَْهَل « تاى يَأْتَِي أَْمُر َّللاا

ا أَناهُ لَْيَس إْجَماًعا،  َعْصٍر َولَْو طَْرفَةَ َعْيٍن َعلَى َخطَإٍ، َوََل بُدا ِمْن قَائٍِل بِاْلَحقِّ فِيِهْم. َوأَما

َحابَِة  فَِِلَنا أَْهَل ُكلِّ َعْصرٍ  ُ َعْنهُْم  -بَْعَد َعْصِر الصا لَْيَس َجِميَع اْلُمْؤِمنِيَن  -َرِضَي َّللاا

ْجَماُع إناَما هَُو إْجَماُع َجِميِع اْلُمْؤِمنِيَن ََل إْجَماُع بَْعِضِهْم.  َوإِناَما هُْم بَْعُض اْلُمْؤِمنِيَن َواْْلِ

َعْن اْلُجْملَِة َواِحٌد ََل يُْعَرُف أَيَُوافُِق َسائَِرهُْم أَْم  َولَْو َجاَز أَْن يَُسماى إْجَماًعا َما َخَرجَ 

يَُخالِفُهُْم لََجاَز أَْن يَُسماى إْجَماًعا َما َخَرَج َعْنهُْم فِيِه اْثنَاِن َوثَََلثَةٌ َوأَْربََعةٌ. َوهََكَذا أَبًَدا 

الَهُ َواِحٌد. َوهََذا بَاِطٌل. َولَِكْن ََل َسبِيَل إلَى أَْن يَْرِجَع اْْلَْمُر إلَى أَْن يَُسماى إْجَماًعا َما قَ 

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -إلَى تَيَقُِّن إْجَماِع أَْهِل َعْصٍر بَْعَد الصا َكَذلَِك. بَْل َكانُوا َعَدًدا  -َرِضَي َّللاا

 ِ تََعالَى التاْوفِيُق. َوقَاَل بَْعُض ُمْمِكنًا َحْصُرهُ َوَضْبطُهُ َوَضْبطُ أَْقَوالِِهْم فِي اْلَمْسأَلَِة. َوبِاَّلَلا

النااِس: يُْعلَُم َذلَِك ِمْن َحْيُث يُْعلَُم ِرَضا أَْصَحاِب َمالٍِك َوأَْصَحاِب أَبِي َحنِيفَةَ َوأَْصَحاِب 

: َوهََذا َخطَأٌ ِْلَناهُ ََل َسبِيَل أَْن يَُكوَن َمْسأَ  لَةً قَاَل بِهَا أََحٌد الشاافِِعيِّ بِأَْقَواِل هَُؤََلِء. قَاَل َعلِيٌّ
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ِمْن هَُؤََلِء اْلفُقَهَاِء إَلا َوفِي أَْصَحابِِه َمْن يُْمِكُن أَْن يَُخالِفَهُ فِيهَا َوإِْن َوافَقَهُ فِي َسائِِر 

 أَْقَوالِِه.

 22]َمْسأَلَةٌ اْختَلََف النَّاُس أَْو نَاَزَع َواِحٌد فِي َمْسأَلٍَة َما[م

َف النااُس أَْو نَاَزَع َواِحٌد فِي َمْسأَلٍَة َما أَْن يَْرِجَع إلَى اْلقُْرآِن َوُسناِة َواْلَواِجُب إَذا اْختَلَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا ُجوُع إلَى  -َصلاى َّللاا ََل إلَى َشْيٍء َغْيِرِهَما. َوََل يَُجوُز الرُّ

ِ َعزا َوَجلا }يَا أَيُّهَا الاِذيَن آَمنُوا َعَمِل أَْهِل اْلَمِدينَِة َوََل َغْيِرِهْم. بُْرهَ  اُن َذلَِك قَْوُل َّللاا

 ِ وهُ إِلَى َّللاا ُسوَل َوأُولِي اْلَْمِر ِمْنُكْم فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّ َ َوأَِطيُعوا الرا أَِطيُعوا َّللاا

ِ َواْليَوْ  ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاَّللا دُّ ١٨ِم اآلِخِر{ ]النساء: َوالرا [ فََصحا أَناهُ ََل يَِحلُّ الرا

ِ تََعالَى َوُسناِة َرُسولِِه  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم ..َولَْم  -ِعْنَد التانَاُزِع إلَى َشْيٍء َغْيِر َكََلِم َّللاا َصلاى َّللاا

ُجوِع إلَى قَْوِل بَْعِض اْلُمؤْ  ُ تََعالَى بِالرُّ  -ِمنِيَن ُدوَن َجِميِعِهْم. َوقَْد َكاَن اْلُخلَفَاُء يَأُْمْر َّللاا

ُ َعْنهُْم  الُهُْم بِاْليََمِن َوَمكاةَ َوَسائِِر  -َرِضَي َّللاا َكأَبِي بَْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن بِاْلَمِدينَِة َوُعما

اِم.  اُل ُعَمَر بِاْلبَْصَرِة َواْلُكوفَِة َوِمْصَر َوالشا َوِمْن اْلبَاِطِل اْلُمتَيَقاِن اْلُمْمتَنِِع اْلبََِلِد َوُعما

ُ َعْنهُْم  -الاِذي ََل يُْمِكُن أَْن يَُكونُوا  طََوْوا ِعْلَم اْلَواِجِب َواْلَحََلَل َواْلَحَراَم َعْن  -َرِضَي َّللاا

وا بِِه أَْهَل اْلَمِدينَِة، فَهَِذِه ِصفَةُ ُسوٍء قَْد أَ  ُ تََعالَى ِمْنهَا، َسائِِر اْْلَْمَصاِر َواْختَصُّ َعاَذهُْم َّللاا

ََلِة َوبِتَْقِديِم اْلُخْطبَِة َعلَى  َوقَْد َعِمَل ُملُوُك بَنِي أَُمياةَ بِإِْسقَاِط بَْعِض التاْكبِيِر ِمْن الصا

ةَ فِي َعَملِ  ََلِة فِي اْلِعيَدْيِن، َحتاى فََشا َذلَِك فِي اْْلَْرِض، فََصحا أَناهُ ََل ُحجا أََحٍد ُدوَن  الصا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم . -َرُسوِل َّللاا  َصلاى َّللاا

 011]َمْسأَلَة اْلقَْوُل بِاْلقِيَاِس[م

ِ تََعالَى ِعْنَد التانَاُزِع بِالرا  ْأِي ِْلَنا أَْمَر َّللاا يِن َوََل بِالرا دِّ إلَى َوََل يَِحلُّ اْلقَْوُل بِاْلقِيَاِس فِي الدِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -إِلَى َرُسولِِه ِكتَابِِه وَ  ، فََمْن َردا إلَى قِيَاٍس َوإِلَى تَْعلِيٍل  -َصلاى َّللاا قَْد َصحا

يَماِن َوَردا إلَى َغْيِر َمْن أََمَر  ِ تََعالَى اْلُمَعلاَق بِاْْلِ ُ يَداِعيه أَْو إلَى َرْأٍي فَقَْد َخالََف أَْمَر َّللاا َّللاا

ْطنَا فِي اْلِكتَاِب ِمْن َشْيٍء{ تََعالَى بِال ِ تََعالَى: }َما فَرا دِّ إلَْيِه، َوفِي هََذا َما فِيِه. َوقَْوُل َّللاا را

[ وقَْوله تََعالَى }لِتُبَيَِّن ٩٨[ وقَْوله تََعالَى: }تِْبيَانًا لُِكلِّ َشْيٍء{ ]النحل: ٣٩]اْلنعام: 

َل إِلَْيِهْم{ ]النحل:  [ ٣[ قَْوله تََعالَى: }اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم{ ]المائدة: ٤٤لِلنااِس َما نُزِّ

ْأِي أَناهُ ََل يَُجوُز اْستِْعَمالُهُمَ  ْأِي؛ ِْلَناهُ ََل يَْختَلُِف أَْهُل اْلقِيَاِس َوالرا ا َما إْبطَاٌل لِْلقِيَاِس َولِلرا

ُ تََعالَى  ، َوقَْد َشِهَد َّللاا ْط فِيِه َشْيئًا، َوأَنا َرُسولَهُ َداَم يُوَجُد نَصٌّ َعلَْيِه  -بِأَنا الناصا لَْم يُفَرِّ

ََلُم  ََلةُ َوالسا يَن قَْد َكُمَل فََصحا أَنا الناصا  -الصا َل إلَْيِهْم، َوأَنا الدِّ قَْد بَياَن لِلنااِس ُكلا َما نُزِّ

يِن، فَإَِذا َكاَن ذَ  لَِك َكَذلَِك فَََل َحاَجةَ بِأََحٍد إلَى قِيَاٍس َوََل إلَى َرْأيِِه قَْد اْستَْوفَى َجِميَع الدِّ

، أَْم ِمْنهُ  َوََل إلَى َرْأِي َغْيِرِه. َونَْسأَُل َمْن قَاَل بِاْلقِيَاِس: هَْل ُكلُّ قِيَاٍس قَاَسهُ قَائٌِس َحقٌّ

نا اْلَمقَايِيَس تَتََعاَرُض َويُْبِطُل بَْعُضهَا َحقٌّ َوِمْنهُ بَاِطٌل فَإِْن قَاَل ُكلُّ قِيَاٍس َحقٌّ أََحاَل، ِْلَ 

هُ ِمْن التاْحِريِم َوالتاْحلِيِل َحق ًا َمًعا، َولَْيَس هََذا  بَْعًضا، َوِمْن اْلُمَحاِل أَْن يَُكوَن الشاْيُء َوِضدُّ

ُص َمَكاَن نَْسٍخ َوََل تَْخِصيٍص، َكاْْلَْخبَاِر اْلُمتََعاِرَضِة الاتِي يَْنَسُخ بَ  ْعُضهَا بَْعًضا، َويَُخصِّ
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ْفنَا بَِماَذا تَْعِرُف اْلقِيَاَس  بَْعُضهَا بَْعًضا. َوإِْن قَاَل ِمْنهَا َحقٌّ َوِمْنهَا بَاِطٌل، قِيَل لَهُ فََعرِّ

ِحيَح ِمْن اْلفَاِسِد، َوََل َسبِيَل لَهُْم إلَى ُوُجوِد َذلَِك أَبًَدا، َوإَِذا لَْم يُوَجْد َدلِيٌل عَ  لَى الصا

ِحيِح ِمْن اْلقِيَاِس ِمْن اْلبَاِطِل ِمْنهُ، فَقَْد بَطََل ُكلُّهُ َوَصاَر َدْعَوى بََِل بُْرهَاٍن،  تَْصِحيِح الصا

 ُ ُ تََعالَى بِِه َسأَلُوا أَْيَن َوَجُدوا َذلَِك، فَإِْن قَالُوا: قَاَل َّللاا  فَإِْن اداَعْوا أَنا اْلقِيَاَس قَْد أََمَر َّللاا

: }فَاْعتَبُِروا يَا أُولِي اْلَْبَصاِر{ ]الحشر:  َعزا  [ قِيَل لَهُْم: إنا اَِلْعتِبَاَر لَْيَس هَُو ٨َوَجلا

: }َوإِنا لَُكْم فِي  ُ َعزا َوَجلا َب، قَاَل َّللاا فِي َكََلِم اْلَعَرِب الاِذي نََزَل بِِه اْلقُْرآُن إَلا التاَعجُّ

: }لَقَْد َكاَن فِي قََصِصِهْم ٦٦حل: اْلَْنَعاِم لَِعْبَرةً{ ]الن [ أَْي لََعَجبًا. َوقَاَل َعزا َوَجلا

[ أَْي َعَجٌب، َوِمْن اْلَعِجيِب أَْن يَُكوَن َمْعنَى اَِلْعتِبَاِر اْلقِيَاَس، ٥٥٥ِعْبَرةٌ{ ]يوسف: 

ُ تََعالَى لَنَا قِيُسوا، ثُما ََل يُبَيُِّن لَنَا َماَذا نَقِي ُس َوََل َكْيَف نَقِيُس َوََل َعلَى َماَذا َويَقُوُل َّللاا

يِن إَلا بِتَْعلِي ِ نَقِيُس. هََذا َما ََل َسبِيَل إلَْيِه ِْلَناهُ لَْيَس فِي ُوْسِع أََحٍد أَْن يَْعلََم َشْيئًا ِمْن الدِّ ِم َّللاا

 ِ ُ َعلَْيهِ  -تََعالَى لَهُ إيااهُ َعلَى لَِساِن َرُسوِل َّللاا ، َوقَْد قَاَل تََعالَى: }َل -َوَسلاَم  َصلاى َّللاا

ُ نَْفًسا إَِل ُوْسَعهَا{ ]البقرة:  [ فَإِْن َذَكُروا أََحاِديَث َوآيَاٍت فِيهَا تَْشبِيهُ َشْيٍء ٨٩٦يَُكلُِّف َّللاا

َ قََضى َوَحَكَم بِأَْمِر َكَذا ِمْن أَْجِل أَْمِر َكَذا، قُْلنَا لَهُْم: كُ  ُ َعزا بَِشْيٍء، َوأَنا َّللاا لُّ َما قَالَهُ َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوَجلا َوَرُسولُهُ  ِمْن َذلَِك فَهَُو َحقٌّ ََل يَِحلُّ ِْلََحٍد ِخََلفُهُ، َوهَُو  -َصلاى َّللاا

ا لَ  يِن َوأَْن تَُعلِّلُوهُ ِمما ُ نَصٌّ بِِه نَقُوُل: َوُكلُّ َما تُِريُدوَن أَْن تَُشبِّهُوهُ فِي الدِّ ْم يَنُصا َعلَْيِه َّللاا

ََلةُ َوالساََلُم  -تََعالَى َوََل َرُسولُهُ  ُ تََعالَى  -َعلَْيِه الصا فَهَُو بَاِطٌل َوََل بُدا َوَشْرٌع لَْم يَأَْذْن َّللاا

ْيِد َو  َو « َمْضَمْضتَ  أََرأَْيَت لَوْ »بِِه، َوهََذا يُْبِطُل َعلَْيِهْم تَْهِويلَهُْم بِِذْكِر آيَِة َجَزاِء الصا

هُوا ٣٨}ِمْن أَْجِل َذلَِك َكتَْبنَا َعلَى بَنِي إِْسَرائِيَل{ ]المائدة:  [ . َوُكلُّ آيٍَة َوَحِديٍث َموا

ْحَكاِم ِْلُُصوِل اْْلَْحَكاِم(  ةٌ َعلَْيِهْم َعلَى َما قَْد بَيانَاهُ فِي ِكتَاِب )اْْلِ بِإِيَراِدِه هَُو َمَع َذلَِك ُحجا

: َوقَْد َعاَرْضنَاهُْم فِي ُكلِّ َوفِي كِ  ِة َوفِي ِكتَاِب النُّْبَذِة قَاَل َعلِيٌّ را تَاِب النَُّكِت َوفِي ِكتَاِب الدُّ

هَ  قِيَاٍس قَاُسوهُ بِقِيَاٍس ِمْثلِِه َوأَْوَضَح ِمْنهُ َعلَى أُُصولِِهْم لِنُِريَهُْم فََساَد اْلقِيَاِس ُجْملَةً، فََموا

هُ  وَن بِأَْن قَالُوا: أَْنتُْم َدأَبًا تُْبِطلُوَن اْلقِيَاَس بِاْلقِيَاِس، َوهََذا ِمْنُكْم ُرُجوٌع إلَى ِمْنهُْم ُمَموِّ

ِة اْلَعْقِل لِيُْبِطَل حُ  ةَ اْلقِيَاِس َواْحتَِجاٌج بِِه، َوأَْنتُْم فِي َذلَِك بَِمْنِزلَِة اْلُمْحتَجِّ َعلَى َغْيِرِه بُِحجا جا

ِ  اْلَعْقِل َوبَِدلِيلٍ  : فَقُْلنَا هََذا َشَغٌب َسْهٌل إْفَساُدهُ َوَّلِلا ِمْن الناظَِر لِيُْبِطَل بِِه الناظََر قَاَل َعلِيٌّ

ِ ِمْن هََذا، لَِكْن أََرْينَاُكْم أَ  نا اْلَحْمُد، َونَْحُن لَْم نَْحتَجا بِاْلقِيَاِس فِي إْبطَاِل اْلقِيَاِس، َوَمَعاَذ َّللاا

ي أَْثبَتُُّموهُ ِمْن تَْصِحيِح اْلقِيَاِس يَْشهَُد بِفََساِد َجِميِع قِيَاَساتُِكْم. َوََل قَْوَل أَْظهَُر أَْصلَُكْم الاذِ 

بَاِطًَل ِمْن قَْوٍل أَْكَذَب نَْفَسهُ. َوقَْد نَصا تََعالَى َعلَى هََذا. فَقَاَل تََعالَى: }َوقَالَِت اْليَهُوُد 

 ِ بُُكْم بُِذنُوبُِكْم{ ]المائدة: َوالناَصاَرى نَْحُن أَْبنَاُء َّللاا [ فَلَْيَس هََذا ٥٩ َوأَِحبااُقهُ قُْل فَلَِم يَُعذِّ

ِ َوأَِحبااُقهُ. َولَِكْن إْلَزاٌم لَهُْم َما يَْفُسُد بِِه قَْولُهُْم َولَ  ْسنَا فِي تَْصِحيًحا لِقَْولِِهْم إناهُْم أَْبنَاُء َّللاا

ِة اْلَعْقِل. لَِكنا فَاِعَل َذلَِك َذلَِك َكَمْن َذَكْرتُْم ِمما  ِة اْلَعْقِل بُِحجا ْن يَْحتَجُّ فِي إْبطَاِل ُحجا

ةَ لَهُ َغْيُرهَ  ٌح لِقَِضياتِِه اْلَعْقلِياِة الاتِي يَْحتَجُّ بِهَا فَظَهََر تَنَاقُُضهُ ِمْن قَِريٍب. َوََل ُحجا ا ُمَصحِّ

ُحهُ. لَِكْن فَقَْد ظَهََر بُْطََلُن قَْولِِه. َوأَما  ا نَْحُن فَلَْم نَْحتَجا قَطُّ فِي إْبطَاِل اْلقِيَاِس بِقِيَاٍس نَُصحِّ

 نُْبِطُل اْلقِيَاَس بِالنُُّصوِص َوبِبََراِهيِن اْلَعْقِل. ثُما نَِزيُد بَيَانًا فِي فََساِدِه ِمْنهُ نَْفِسِه بِأَْن نُِريَ 

ِذي نَُعاِرُض بِِه قِيَاَسُكْم. نَْحُن نُقِرُّ بِفََساِدِه َوفََساِد قِيَاِسُكْم تَنَاقَُضهُ ُجْملَةً فَقَْط َواْلقِيَاَس الا 
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الاِذي هَُو ِمْثلُهُ أَْو أَْضَعُف ِمْنهُ. َكَما نَْحتَجُّ َعلَى أَْهِل ُكلِّ َمقَالٍَة ِمْن ُمْعتَِزلٍَة َوَرافَِضٍة 

تِهَا. َوُمْرِجئٍَة َوَخَواِرج َويَهُوٍد َونََصاَرى َوَدْهِريا  ٍة ِمْن أَْقَوالِِهْم الاتِي يَْشهَُدوَن بِِصحا

وَن َعلَْيِهْم َمَعنَا بَِذلَِك. َولَْسنَا نَْحُن َوََل أَْنتُمْ  ْن  فَنُِريِهْم تَفَاُسَدهَا َوتَنَاقَُضهَا. َوأَْنتُْم تَْحتَجُّ ِمما

بَْل ِهَي ِعْنَدنَا فِي َغايَِة اْلبُْطََلِن َواْلفََساد.  يُقِرُّ بِتِْلَك اْْلَْقَواِل الاتِي نَْحتَجُّ َعلَْيِهْم بِهَا،

ُحهَا. بَْل  َوَكاْحتَِجاِجنَا َعلَى اْليَهُوِد َوالناَصاَرى ِمْن ُكتُبِِهْم الاتِي بِأَْيِديِهْم. َونَْحُن ََل نَُصحِّ

فَةٌ ُمبَدالَةٌ. لَِكْن لِنُِريَهُْم تَنَاقَُض أُصُ  ولِِهْم َوفُُروِعِهْم. ََل ِسياَما َوَجِميُع نَقُوُل إناهَا لَُمَحرا

ي أَْصَحاِب اْلقِيَاِس ُمْختَلِفُوَن فِي قِيَاَساتِِهْم. ََل تََكاُد تُوَجُد َمْسأَلَةٌ إَلا َوُكلُّ طَائِفٍَة ِمْنهُْم تَأْتِ 

تَهُ تَُعاِرُض بِِه قِيَاَس اْْلُْخَرى.. فَإِْن اداَعْوا أَ  َحابَةَ بِقِيَاٍس تَداِعي ِصحا ُ  -نا الصا َرِضَي َّللاا

أَْجَمُعوا َعلَى اْلقَْوِل بِاْلقِيَاِس قِيَل لَهُْم: َكَذْبتُْم بَْل اْلَحقُّ أَناهُْم ُكلُّهُْم أَْجَمُعوا َعلَى  -َعْنهُْم 

 إْبطَالِِه. 

َحابَِة بُْرهَاُن َكِذبِِهْم أَناهُ ََل َسبِيَل لَهُْم إلَى ُوُجوِد َحِديٍث َعْن أََحٍد  ُ  -ِمْن الصا َرِضَي َّللاا

َسالَِة اْلَمْكُذوبَِة اْلَمْوُضوَعِة َعلَى  -َعْنهُْم  أَناهُ أَْطلََق اْْلَْمَر بِاْلقَْوِل بِاْلقِيَاِس أَبًَدا إَلا فِي الرِّ

ُ َعْنهُ  -ُعَمَر  ْس اْْلُُموَر َوهَِذِه ِرَسالَةٌ فَإِنا فِيهَا: َواْعِرْف اْْلَْشبَاهَ َواْْلَْمثَاَل َوقِ  -َرِضَي َّللاا

لَْم يَْرِوهَا إَلا َعْبُد اْلَملِِك ْبُن اْلَولِيِد ْبِن َمْعَداَن َعْن أَبِيِه َوهَُو َساقِطٌ بََِل ِخََلٍف َوأَبُوهُ 

َسالَِة نَْفِسهَا أَْشيَ  قُوِط، فََكْيَف َوفِي هَِذِه الرِّ اُء َخالَفُوا فِيهَا أََسْقطُ ِمْنهُ أَْو هَُو ِمْثلُهُ فِي السُّ

ُ َعْنهُ  -ُعَمَر  َوِمْنهَا قَْولُهُ فِيهَا: َواْلُمْسلُِموَن ُعُدوٌل بَْعُضهُْم َعلَى بَْعٍض إَلا  -َرِضَي َّللاا

يَْعنِي َجِميَع  -َمْجلُوًدا فِي َحدٍّ أَْو ظَنِينًا فِي َوََلٍء أَْو نََسٍب. َوهُْم ََل يَقُولُوَن بِهََذا 

ِة  -ِمْن أَْصَحاِب اْلقِيَاِس  اْلَحاِضِرينَ  ا بُْرهَاُن ِصحا َحنَفِياهُْم َوَشافِِعياهُْم َوَمالِِكياهُْم.. َوأَما

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -قَْولِنَا فِي إْجَماِع الصا َعلَى إْبطَاِل اْلقِيَاِس فَإِناهُ ََل يَْختَلُِف اْثنَاِن  -َرِضَي َّللاا

حَ  قُوَن بِاْلقُْرآِن َوفِيِه }اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم فِي أَنا َجِميَع الصا ابَِة ُمَصدِّ

ُسوِل إِْن ُكْنتُْم ٣نِْعَمتِي{ ]المائدة:  ِ َوالرا وهُ إِلَى َّللاا [ َوفِيِه: }فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّ

ِ َواْليَْوِم ا َحابَةُ ١٨آلِخِر{ ]النساء: تُْؤِمنُوَن بِاَّللا  -[ فَِمْن اْلبَاِطِل اْلُمَحاِل أَْن يَُكوَن الصا

ُ َعْنهُْم  وَن ِعْنَد التانَاُزِع إلَى قِيَاٍس أَْو َرْأٍي.  -َرِضَي َّللاا يَْعلَُموَن هََذا َويُْؤِمنُوَن بِِه، ثُما يَُردُّ

يِق  هََذا َما ََل يَظُنُّهُ بِِهْم ُذو َعْقٍل، فََكْيفَ  دِّ ُ َعْنهُ  -َوقَْد ثَبََت َعْن الصِّ أَناهُ قَاَل:  -َرِضَي َّللاا

ِ بَِرْأيِي أَْو بَِما ََل  أَيُّ أَْرٍض تُقِلُّنِي أَْو أَيُّ َسَماٍء تُِظلُّنِي إْن قُْلَت فِي آيٍَة ِمْن ِكتَاِب َّللاا

ُ َعْنهُ  -أَْعلَُم، َوَصحا َعْن اْلفَاُروِق  يِن َوإِنا أَ  -َرِضَي َّللاا ْأَي َعلَى الدِّ ناهُ قَاَل: اتاِهُموا الرا

ْأَي ِمناا هَُو الظانُّ َوالتاَكلُُّف، َوَعْن ُعْثَماَن  ُ َعْنهُ  -الرا فِي فُْتيَا أَْفتَى بِهَا إناَما  -َرِضَي َّللاا

ُ َعْنهُ  -لِيٍّ َكاَن َرْأيًا َرأَْيته فََمْن َشاَء أََخَذ َوَمْن َشاَء تََرَكهُ. َوَعْن عَ  : لَْو َكاَن -َرِضَي َّللاا

ْأِي لََكاَن أَْسفَُل اْلُخفِّ أَْولَى بِاْلَمْسِح ِمْن أَْعََلهُ. َوَعْن َسْهِل ْبِن ُحنَْيٍف  يُن بِالرا َرِضَي  -الدِّ

ُ َعْنهُ  ُ َعْنهَُما  -اٍس : أَيُّهَا النااُس اتاِهُموا َرْأيَُكْم َعلَى ِدينُِكْم. َوَعْن اْبِن َعبا -َّللاا : -َرِضَي َّللاا

ْأ َمْقَعَدهُ ِمْن النااِر َوَعْن اْبِن َمْسُعوٍد  ُ َعْنهُ  -َمْن قَاَل فِي اْلقُْرآِن بَِرْأيِِه فَْليَتَبَوا : -َرِضَي َّللاا

ِ َوإِْن َكاَن َخَطأً  فَِمنِّي َوِمْن الشاْيطَاِن، َسأَقُوُل فِيهَا بَِجْهِد َرْأيِي، فَإِْن َكاَن َصَوابًا فَِمْن َّللاا

 ِ ُ َوَرُسولُهُ بَِريٌء. َوَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل فِي َحِديِث: يُْبتََدُع َكََلًما لَْيَس ِمْن ِكتَاِب َّللاا َوَّللَاا
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعزا َوَجلا َوََل ِمْن ُسناِة َرُسوِل َّللاا اهُ فَإِناهُ بِْدَعةٌ فَإِيااُكْم َوإِيا  -َصلاى َّللاا

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -َوَضََللَةٌ. َوَعلَى هََذا الناْحِو ُكلُّ َرْأٍي ُرِوَي َعْن بَْعِض الصا ََل  -َرِضَي َّللاا

ٍع فَقَْط ََل َعلَى سَ  ، لَِكناهُ إَشاَرةٌ بَِعْفٍو أَْو ُصْلٍح أَْو تََورُّ بِيِل َعلَى أَناهُ إْلَزاٌم َوََل أَناهُ َحقٌّ

يَجاِب. َوَحِديُث ُمَعاٍذ الاِذي فِيِه أَْجتَِهُد َرْأيِي َوََل آلُو، ََل يَِصحُّ ِْلَناهُ لَْم يَْرِوِه أََحٌد إَلا  اْْلِ

ِهْم  اْلَحاِرُث ْبُن َعْمٍرو َوهَُو َمْجهُوٌل ََل نَْدِري َمْن هَُو َعْن ِرَجاٍل ِمْن أَْهِل ِحْمٍص لَْم يَُسمِّ

ِ تََعالَى اْلَحْمُد.  َعْن ُمَعاٍذ. ْينَا أََسانِيَد هَِذِه اْْلََحاِديِث ُكلاهَا فِي ِكتَابِنَا اْلَمْذُكوِر َوَّلِلا َوقَْد تَقَصا

ثَنَا َجدِّي قَاِسُم ْبُن أَْصبََغ أَْخبََرنَا  ٍد َحدا ثَنَا أَبُو قَاِسِم ْبُن ُمَحما ثَنَا أَْحَمُد ْبُن قَاِسٍم َحدا ُد َحدا ُمَحما

ِ ْبُن اْلُمبَاَرِك أَْخبََرنَا ِعيسَ بْ  اٍد أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاا ثَنَا نَُعْيُم ْبُن َحما ى ُن إْسَماِعيَل التِّْرِمِذيُّ َحدا

ْحَمِن ْبِن ُجبَْيِر ْبِن  بِيِعيُّ َعْن ُحَرْيِز ْبِن ُعْثَماَن َعْن َعْبِد الرا ْبُن يُونَُس ْبِن أَبِي إِْسَحاَق السا

ِ  نُفَْيرٍ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِيِه َعْن َعْوِف ْبِن َمالٍِك اْْلَْشَجِعيِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

تِي قَْوٌم يَقِيُسوَن اْْلُُموَر » - تِي َعلَى بِْضٍع َوَسْبِعيَن فِْرقَةً أَْعظَُمهُْم فِْتنَةً َعلَى أُما تَْفتَِرُق أُما

ُموَن اْلَحََللَ بِآَرائِِهْم   « .فَيُِحلُّوَن اْلَحَراَم َويَُحرِّ

ا َحَراٌم يَْعِصي َمْن فََعلَهُ  ا فَْرٌض يَْعِصي َمْن تََرَكهُ. َوإِما ِريَعةُ ُكلُّهَا إما : َوالشا قَاَل َعلِيٌّ

ا ُمبَاٌح ََل يَْعِصي َمْن فََعلَهُ َوََل َمْن تََرَكهُ. َوهََذا اْلُمبَاُح يَْنقَ  ا َوإِما ِسُم ثَََلثَةَ أَْقَساٍم: إما

ا َمْكُروهٌ يُْؤَجُر َمْن تََرَكهُ َوََل  َمْنُدوٌب إلَْيِه يُْؤَجُر َمْن فََعلَهُ َوََل يَْعِصي َمْن تََرَكهُ. َوإِما

ا ُمْطلٌَق ََل يُْؤَجُر َمْن فََعلَهُ َوََل َمْن تََرَكهُ َوََل يَْعِصي َمنْ  فََعلَهُ َوََل  يَْعِصي َمْن فََعلَهُ. َوإِما

 َمْن تََرَكهُ.

: }َخلََق لَُكْم َما فِي اْلَْرِض َجِميًعا{ ]البقرة:  [ َوقَاَل تََعالَى: }َوقَْد ٨٨َوقَاَل َعزا َوَجلا

َم َعلَْيُكْم{ ]اْلنعام:  َل لَُكْم َما َحرا َل ٥٥٨فَصا [ فََصحا أَنا ُكلا َشْيٍء َحََلٌل إَلا َما فَصا

ناِة.تَْحِريَمهُ فِ   ي اْلقُْرآِن أَْو السُّ

 ■ ِ ثَنَا ..َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنا َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َحدا أَيُّهَا »َخطََب فَقَاَل  -َصلاى َّللاا

وا، فَقَاَل َرُجٌل أَُكلا َعاٍم يَا َرُسولَ  َ قَْد فََرَض َعلَْيُكْم اْلَحجا فَُحجُّ ِ؟ فََسَكَت  النااُس إنا َّللاا َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َحتاى أََعاَدهَا ثَََلثًا، فَقَاَل َرُسوُل َّللاا : لَْو قُْلُت نََعْم لََوَجبَْت َولََما -َصلاى َّللاا

اْختََِلفِِهْم َعلَى اْستَطَْعتُْم، َذُرونِي َما تََرْكتُُكْم، فَإِناَما هَلََك َمْن َكاَن قَْبلَُكْم بَِكْثَرِة ُسَؤالِِهْم وَ 

قَاَل « أَْنبِيَائِِهْم فَإَِذا أََمْرتُُكْم بَِشْيٍء فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستَطَْعتُْم، َوإَِذا نَهَْيتُُكْم َعْن َشْيٍء فََدُعوهُ 

لِهَا َعْن آِخِرهَا، فَفِيِه أَنا مَ  يِن، أَوا : فََجَمَع هََذا اْلَحِديُث َجِميَع أَْحَكاِم الدِّ ا َسَكَت َعْنهُ َعلِيٌّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -النابِيُّ  فَلَْم يَأُْمْر بِِه َوََل نَهَى َعْنهُ فَهَُو ُمبَاٌح َولَْيَس َحَراًما َوََل  -َصلاى َّللاا

إِناَما فَْرًضا، َوأَنا َما أََمَر بِِه فَهَُو فَْرٌض، َوَما نَهَى َعْنهُ فَهَُو َحَراٌم، َوأَنا َما أََمَرنَا بِِه فَ 

ةً َواِحَدةً تَُؤدِّي َما أَْلَزَمنَا، َوََل يَْلَزُمنَا تَكْ  َراُرهُ، يَْلَزُمنَا ِمْنهُ َما نَْستَِطيُع فَقَْط، َوأَْن نَْفَعَل َمرا

َ َعلَى ِعظَ   ِم نَِعِمِه.فَأَيُّ َحاَجٍة بِأََحٍد إلَى قِيَاٍس أَْو َرْأٍي َمَع هََذا اْلبَيَاِن اْلَواِضِح، َونَْحَمُد َّللاا

ا  فَإِْن قَاَل قَائٌِل: ََل يَُجوُز إْبطَاُل اْلقَْوِل بِاْلقِيَاِس إَلا َحتاى تُوِجُدونَا تَْحِريَم اْلقَْوِل بِِه نَص ً

ا بَِذلَِك َوبِأَْن ََل يَِرَد التانَاُزُع إ َلا إلَى فِي اْلقُْرآِن. قُْلنَا لَهُْم: قَْد أَْوَجْدنَا لَُكْم اْلبُْرهَاَن نَص ً
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ناِة فَقَْط، َوقَاَل تََعالَى: }اتابُِعوا َما أُْنِزَل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم َوَل تَتابُِعوا ِمْن دُ  ونِِه اْلقُْرآِن َوالسُّ

َ يَْعلَُم َوأَْنتُْم ٣أَْولِيَاَء{ ]اْلعراف:  ِ اْلَْمثَاَل إِنا َّللاا َل [ َوقَاَل تََعالَى: }فََل تَْضِربُوا َّلِلا

ِ تََعالَى. ثُما يُقَاُل لَهُْم: إْن ٤٤تَْعلَُموَن{ ]النحل:  يِن َّلِلا [ َواْلقِيَاُس َضْرُب أَْمثَاٍل فِي الدِّ

ْلهَاِم َوََل بِإِْبطَاِل  َوافُِض بِِمْثِل هََذا فَقَالُوا لَُكْم: ََل يَُجوُز اْلقَْوُل بِإِْبطَاِل اْْلِ َعاَرَضُكْم الرا

َما ا، أَْو قَاَل لَُكْم َذلَِك أَْهُل ُكلِّ َمقَالٍَة فِي اتِّبَاِع اْْلِ ِم إَلا َحتاى تُوِجُدوا لَنَا تَْحِريَم َذلَِك نَص ً

ِ تَعَ  الَى أَناهُ تَْقلِيِد ُكلِّ إْنَساٍن بَِعْينِِه. بَِماَذا تَْنفَِصلُوَن؟ بَْل اْلَحقُّ أَناهُ ََل يَِحلُّ أَْن يُقَاَل َعلَى َّللاا

َم  ِ تََعالَى التاْوفِيُق.َحرا  أَْو َحلاَل أَْو أَْوَجَب إَلا بِنَصٍّ فَقَْط. َوبِاَّلَلا

 010]َمْسأَلَةٌ أَْفَعاُل النَّبِيِّ لَْيَسْت فَْرًضا إَلَّ َما َكاَن ِمْنَها بَيَانًا ِِلَْمٍر[م

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوأَْفَعاُل النابِيِّ   ًضا إَلا َما َكاَن ِمْنهَا بَيَانًا ِْلَْمٍر فَهَُو لَْيَسْت فَرْ  -َصلاى َّللاا

فِيهَا َحَسٌن. َوبُْرهَاُن َذلَِك هََذا اْلَخبَُر الاِذي  -َعلَْيِه الساََلُم  -ِحينَئٍِذ أَْمٌر، لَِكنا اَِلْئتَِساَء بِِه 

ِه أَْو نَهَانَا َعْنهُ، َوأَنا َما َسَكَت َعْنهُ فََعْفٌو َذَكْرنَا آنِفًا ِمْن أَناهُ ََل يَْلَزُمنَا َشْيٌء إَلا َما أََمَرنَا بِ 

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ{ ]اْلحزاب:  : }لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاا َساقِطٌ َعناا، َوقَاَل َعزا َوَجلا

٨٥. ] 

 019]َمْسأَلَةٌ ََل يَِحلُّ لَنَا اتِّبَاُع َشِريَعِة نَبِيٍّ قَْبَل نَبِيِّنَا[م

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوََل يَِحلُّ لَنَا اتِّبَاُع َشِريَعِة نَبِيٍّ قَْبَل نَبِيِّنَا  : }لُِكلٍّ  -َصلاى َّللاا قَاَل َعزا َوَجلا

ِ أَنا [ ■٤٩َجَعْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنهَاًجا{ ]المائدة:  ثَنَا ..ِ أَْخبََرنَا َجابُِر ْبُن َعْبِد َّللاا َحدا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بِيا النا  أُْعِطيُت َخْمًسا لَْم يُْعطَهُنا أََحٌد قَْبلِي: نُِصْرُت »قَاَل  -َصلاى َّللاا

تِي  ْعِب َمِسيَرةَ َشْهٍر، َوُجِعلَْت لِي اْْلَْرُض َمْسِجًدا َوطَهُوًرا، فَأَيَُّما َرُجٍل ِمْن أُما بِالرُّ

ََلةُ فَْليَُصلِّ  ، َوأُِحلاْت لِي اْلَغنَائُِم َولَْم تَِحلا ِْلََحٍد قَْبلِي، َوأُْعِطيُت الشافَاَعةَ، أَْدَرَكْتهُ الصا

ةً  ةً َوبُِعْثُت إلَى النااِس َعاما  -فَإَِذا َصحا أَنا اْْلَْنبِيَاَء « َوَكاَن النابِيُّ يُْبَعُث إلَى قَْوِمِه َخاصا

ةً، فَقَْد َصحا أَنا َشَرائَِعهُْم لَْم تَْلَزْم  لَْم يُْبَعْث أََحدٌ  -َعلَْيِهْم الساََلُم  ِمْنهُْم إَلا إلَى قَْوِمِه َخاصا

 إَلا َمْن بُِعثُوا إلَْيِه فَقَْط..

 019]َمْسأَلَةٌ ََل يَِحلُّ ِِلََحٍد أَْن يُقَلَِّد أََحًدا ََل َحي ًا َوََل َميِّتًا[م

ا، ََل َحي ًا َوََل َميِّتًا، َوَعلَى ُكلِّ أََحٍد ِمْن اَِلْجتِهَاِد َحَسَب َوََل يَِحلُّ ِْلََحٍد أَْن يُقَلَِّد أََحدً  

يِن،  ُ َعزا َوَجلا فِي هََذا الدِّ طَاقَتِِه، فََمْن َسأََل َعْن ِدينِِه فَإِناَما يُِريُد َمْعِرفَةَ َما أَْلَزَمهُ َّللاا

يِن الاِذي َجاَء بِِه  فَفُِرَض َعلَْيِه إْن َكاَن أَْجهََل اْلبَِرياِة أَنْ  يَْسأََل َعْن أَْعلَِم أَْهِل َمْوِضِعِه بِالدِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا ُ -َصلاى َّللاا ، فَإَِذا ُدلا َعلَْيِه َسأَلَهُ، فَإَِذا أَْفتَاهُ قَاَل لَهُ هََكَذا قَاَل َّللاا

نََعْم أََخَذ بَِذلَِك َوَعِمَل بِِه أَبًَدا، َوإِْن قَاَل لَهُ هََذا َرْأيِي، أَْو  َعزا َوَجلا َوَرُسولُهُ؟ فَإِْن قَاَل لَهُ 

هََذا قِيَاٌس، أَْو هََذا قَْوُل فََُلٍن، َوَذَكَر لَهُ َصاِحبًا أَْو تَابًِعا أَْو فَقِيهًا قَِديًما أَْو َحِديثًا، أَْو 

ي، فَََل يَِحلُّ لَهُ أَْن يَأُْخَذ بِقَْولِِه، َولَِكناهُ يَْسأَُل َغْيَرهُ. َسَكَت أَْو اْنتَهََرهُ أَْو قَاَل لَهُ ََل أَْدرِ 

ُسوَل َوأُولِي اْلَْمِر ِمْنُكْم{  َ َوأَِطيُعوا الرا : }أَِطيُعوا َّللاا ِ َعزا َوَجلا بُْرهَاُن َذلَِك قَْوُل َّللاا
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ِة بَْعِض أُولِي اْْلَْمِر، فََمْن قَلاَد َعالًِما أَْو [ فَلَْم يَأُْمْرنَا َعزا َوَجلا قَطُّ بِطَاعَ ١٨]النساء: 

َ تََعالَى َوََل َرُسولَهُ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َجَماَعةَ ُعلََماَء فَلَْم يُِطْع َّللاا َوََل أُولِي اْْلَْمِر،  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعزا َوَجلا قَطُّ  َوإَِذا لَْم يَُردا إلَى َمْن َذَكْرنَا فَقَْد َخالََف أَْمَر َّللاا َعزا َوَجلا َولَْم يَأُْمْر َّللاا

 بِطَاَعِة بَْعِض أُولِي اْْلَْمِر ُدوَن بَْعٍض.

ْكِر إِْن ُكْنتُْم َل تَْعلَُموَن{ ]النحل:  َ َعزا َوَجلا قَاَل: }فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّ فَإِْن قِيَل: فَإِنا َّللاا

يِن َولِيُْنِذُروا قَْوَمهُْم{ ]التوبة: [ َوقَاَل تََعالَى: }لِيَتَفَ ٤٣ [ قُْلنَا: نََعْم، َولَْم ٥٨٨قاهُوا فِي الدِّ

يِن َرْأيُهُ، َوََل أَْن يُطَاَع أَْهُل ا ُ َعزا َوَجلا أَْن يُْقبََل ِمْن الناافِِر لِلتافَقُِّه فِي الدِّ ْكِر يَأُْمْر َّللاا لذِّ

، َوإِناَما أََمَر تََعالَى بِأَْن يَْسأََل فِي َرْأيِِهْم َوََل فِي ِديٍن يَشْ  ُ َعزا َوَجلا َرُعونَهُ لَْم يَأَْذْن بِِه َّللاا

ْن قَالَهُ َمْن  ِ تََعالَى فَقَْط، ََل َعما ْكِر اْلَواِرِد ِمْن ِعْنِد َّللاا ا يَْعلَُمونَهُ فِي الذِّ ْكِر َعما ََل أَْهَل الذِّ

يِن فِيَما تَفَقاهَ َسْمَع لَهُ َوََل طَاَعةَ، َوإِنا  ُ تََعالَى بِقَبُوِل نَِذاَرِة الناافِِر لِلتافَقُِّه فِي الدِّ َما أََمَر َّللاا

 ِ ِ تََعالَى الاِذي أَتَى بِِه َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فِيِه ِمْن ِديِن َّللاا ََل فِي ِديٍن لَْم  -َصلاى َّللاا

ُ َعزا  يِّ لِْلُمْفتِي فَقَْد اداَعى اْلبَاِطَل َوقَاَل يَْشَرْعهُ َّللاا . َوَمْن اداَعى ُوُجوَب تَْقلِيِد اْلَعامِّ َوَجلا

قَْوًَل لَْم يَأِْت بِِه قَطُّ نَصُّ قُْرآٍن َوََل ُسناٍة َوََل إْجَماٌع َوََل قِيَاٌس، َوَما َكاَن هََكَذا فَهَُو بَاِطٌل 

ا لِقَْوٍم قَالُوا: }إِناا أَطَْعنَا  ِْلَناهُ قَْوٌل بََِل َدلِيٍل، بَْل اْلبُْرهَاُن قَْد َجاَء بِإِْبطَالِِه، قَاَل تََعالَى َذام ً

بِيَل{ ]اْلحزاب:  [ َواَِلْجتِهَاُد إناَما َمْعنَاهُ بُلُوُغ اْلَجْهِد ٦٤َساَدتَنَا َوُكبََراَءنَا فَأََضلُّونَا السا

ِ َعزا َوجَ  ُروَرِة يَْدِري ُكلُّ ِذي ِحسٍّ فِي طَلَِب ِديِن َّللاا لا الاِذي أَْوَجبَهُ َعلَى ِعبَاِدِه، َوبِالضا

َ تََعالَى إلَهُهُ ََل إلَهَ َغْيُرهُ، َوأَ  نا َسلِيٍم أَنا اْلُمْسلَِم ََل يَُكوُن ُمْسلًِما إَلا َحتاى يُقِرا بِأَنا َّللاا

 ِ ًدا هَُو َرُسوُل َّللاا ُ  -ُمَحما يِن إلَْيِه َوإِلَى َغْيِرِه، فَإِْذ ََل َشكا  - َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا بِهََذا الدِّ

ُ تََعالَى بِِه  ا َحَكَم َّللاا فِي هََذا فَُكلُّ َسائٍِل فِي اْْلَْرِض َعْن نَاِزلٍَة فِي ِدينِِه، فَإِناَما يَْسأَُل َعما

ِ  فِي هَِذِه النااِزلَِة، فَإًِذا ََل َشكا فِي هََذا فَفُِرَض َعلَْيِه أَْن يَْسأََل إَذا َسِمَع فُْتيَا: أَهََذا ُحْكُم َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوُحْكُم َرُسولِِه  ْسََلُم، َولَْو -َصلاى َّللاا ؟ َوهََذا ََل يَْعِجُز َعْنهُ َمْن يَْدِري َما اْْلِ

ِ التا   ْوفِيُق.أَناهُ َكَما ُجلَِب ِمْن قوقوا َوبِاَّلَلا

يِن[م  019]َمْسأَلَةٌ َسأََل َعْن أَْعلَِم أَْهِل بَلَِدِه بِالدِّ

يِن: هََذا َصاِحُب َحِديٍث َعْن النابِيِّ  -َوإَِذا قِيَل لَهُ  َصلاى  -إَذا َسأََل َعْن أَْعلَِم أَْهِل بَلَِدِه بِالدِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  اٍس: فَْليَْسأَْل َصاِحَب اْلَحِديِث، َوََل يَِحلُّ لَهُ أَْن : َوهََذا َصاِحُب َرْأٍي َوقِيَ -َّللاا

: }اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم{  ِ َعزا َوَجلا ْأِي أَْصًَل. بُْرهَاُن َذلَِك قَْوُل َّللاا يَْسأََل َصاِحَب الرا

َل إِلَيْ ٣]المائدة:  يُن، ٤٤ِهْم{ ]النحل: [ وقَْوله تََعالَى: }لِتُبَيَِّن لِلنااِس َما نُزِّ [ فَهََذا هَُو الدِّ

ثَنَا..  ْأُي َواْلقِيَاُس ظَنٌّ َوالظانُّ بَاِطٌل. َحدا َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنا ■ ََل ِديَن ِسَوى َذلَِك، َوالرا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوَل َّللاا « أَْكَذُب اْلَحِديثِ  إيااُكْم َوالظانا فَإِنا الظانا »قَاَل  -َصلاى َّللاا

ناةُ لَْم تُوَضْع بِاْلَمقَايِيِس. ْعبِيِّ قَاَل: السُّ ثَنَا .. َعْن الشا  َحدا

ِعيُف   ِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل قَاَل: َسِمْعُت أَبِي يَقُوُل: اْلَحِديُث الضا ثَنَا.. أَْخبََرنَا َعْبُد َّللاا َحدا

ْأيِ  ُجِل أََحبُّ إلَْينَا ِمْن الرا ِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل قَاَل: َسأَْلُت أَبِي َعْن الرا ثَنَا َعْبُد َّللاا ..َحدا
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يَُكوُن بِبَلٍَد ََل يَِجُد فِيِه إَلا َصاِحَب َحِديٍث ََل يَْعِرُف َصِحيَحهُ ِمْن َسقِيِمِه َوأَْصَحاَب 

اَل أَبِي: يَْسأَُل َصاِحَب اْلَحِديِث َوََل يَْسأَُل َصاِحَب َرْأٍي، فَتَْنِزُل بِِه النااِزلَةُ َمْن يَْسأَُل؟ فَقَ 

ْأِي، َضِعيُف اْلَحِديِث أَْقَوى ِمْن َرْأِي أَبِي َحنِيفَةَ.  الرا

 019]َمْسأَلَةٌ ََل ُحْكَم لِْلَخطَإِ َوََل النِّْسيَاِن[م

ُ تََعالَى َوََل ُحْكَم لِْلَخطَإِ َوََل النِّْسيَاِن إَلا َحْيُث َجاَء فِي  ناِة لَهَُما ُحْكٌم قَاَل َّللاا اْلقُْرآِن أَْو السُّ

َدْت قُلُوبُُكْم{ ]اْلحزاب:  [ َوقَاَل َعزا ١}َولَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح فِيَما أَْخطَأْتُْم بِِه َولَِكْن َما تََعما

: }َربانَا َل تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسينَا أَْو أَْخطَأْنَا{ ]البق  [ .٨٩٦رة: َوَجلا

ْنَساَن[م ُ تََعالَى اْْلِ  019]َمْسأَلَةٌ ُكلُّ فَْرٍض َكلَّفَهُ َّللاَّ

ْنَساَن، فَإِْن قََدَر َعلَْيِه لَِزَمهُ، َوإِْن َعَجَز َعْن َجِميِعِه َسقََط  ُ تََعالَى اْْلِ َوُكلُّ فَْرٍض َكلافَهُ َّللاا

بَْعِضِه َسقَطَ َعْنهُ َما َعَجَز َعْنهُ َولَِزَمهُ َما قََدَر  َعْنهُ، َوإِْن قَِوَي َعلَى بَْعِضِه َوَعَجَز َعنْ 

ُ نَْفسً  ِ َعزا َوَجلا }َل يَُكلُِّف َّللاا ا إَِل َعلَْيِه ِمْنهُ، َسَواٌء أَقَلُّهُ أَْو أَْكثَُرهُ. بُْرهَاُن َذلَِك قَْوُل َّللاا

ِ ٨٩٦ُوْسَعهَا{ ]البقرة:  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى  -[ َوقَْوُل َرُسوِل َّللاا إَذا أََمْرتُُكْم بِأَْمٍر » -َّللاا

 «فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستَطَْعتُمْ 

يِن ُمَؤقَّتًا بَِوْقٍت قَْبَل َوْقتِِه[م  019]َمْسأَلَةٌ ََل يَُجوُز أَْن يَْعَمَل أََحٌد َشْيئًا ِمْن الدِّ

ينِ  ُل ِمْن َوْقتِِه  َوََل يَُجوُز أَْن يَْعَمَل أََحٌد َشْيئًا ِمْن الدِّ ُمَؤقاتًا بَِوْقٍت قَْبَل َوْقتِِه فَإِْن َكاَن اْْلَوا

ِ تََعالَى: }َوَمْن  يَتََعدا َواآْلَخُر ِمْن َوْقتِِه لَْم يَُجْز أَْن يَْعَمَل قَْبَل َوْقتِِه َوََل بَْعَد َوْقتِِه. لِقَْوِل َّللاا

ِ فَقَْد ظَلََم نَْفَسهُ{ ]الطَل ِ فََل تَْعتَُدوهَا{ ٥ق: ُحُدوَد َّللاا [ َوقَاَل تََعالَى: }تِْلَك ُحُدوُد َّللاا

ُ تََعالَى لَهُ، فَقَْد ٨٨٨]البقرة:  [ َواْْلَْوقَاُت ُحُدوٌد، فََمْن تََعداى بِاْلَعَمِل َوْقتَهُ الاِذي َحداهُ َّللاا

ثَنَا  ِ. َحدا ِ  أَْخبََرْتنِي َعائَِشةُ أَنا ..■ تََعداى ُحُدوَد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوَل َّللاا  -َصلاى َّللاا

ُ تََعالَى أَْن يَْعَمَل َعَمًَل «  َمْن َعِمَل َعَمًَل لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرنَا فَهَُو َردٌّ »قَاَل  َوَمْن أََمَرهُ َّللاا

اهُ لَهُ فََعِملَهُ فِي َغْيِر َذلَِك اْلَوْقِت  ا قَبْ  -فِي َوْقٍت َسما ا بَْعَد اْلَوْقِت إما فَقَْد  -َل اْلَوْقِت َوإِما

ِ تََعالَى َوََل أَْمُر َرُسولِِه  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعِمَل َعَمًَل لَْيَس َعلَْيِه أَْمُر َّللاا فَهَُو  -َصلاى َّللاا

 ِ ْن َجاَء نَصٌّ بِأَناهُ يُْجِزُئ فِي َمْرُدوٌد بَاِطٌل َغْيُر َمْقبُوٍل، َوهَُو َغْيُر اْلَعَمِل الاِذي أُِمَر بِِه، فَإ

 َوْقٍت آَخَر فَهَُو َوْقتُهُ أَْيًضا ِحينَئٍِذ، َوإِناَما الاِذي ََل يَُكوُن َوْقتًا لِْلَعَمِل فَهَُو َما ََل نَصا فِيِه.

ِ تََعالَى التاْوفِيُق.  َوبِاَّلَلا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَقَاَل: أَْخبََرْتنِي َعائَِشةُ أَنا َرُسوَل َّللاا َمْن َعِمَل َعَمًَل »قَاَل  -َصلاى َّللاا

ُ تََعالَى أَْن يَْعَمَل َعَمًَل فِي َوْقٍت « لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرنَا فَهَُو َردٌّ  : َوَمْن أََمَرهُ َّللاا قَاَل َعلِيٌّ

اهُ لَهُ فََعِملَهُ فِي َغْيِر َذلَِك اْلَوْقِت  ا قَْبَل الْ  -َسما ا بَْعَد اْلَوْقِت إما فَقَْد َعِمَل َعَمًَل  -َوْقِت َوإِما

ِ تََعالَى َوََل أَْمُر َرُسولِِه  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لَْيَس َعلَْيِه أَْمُر َّللاا فَهَُو َمْرُدوٌد بَاِطٌل  -َصلاى َّللاا

َء نَصٌّ بِأَناهُ يُْجِزُئ فِي َوْقٍت آَخَر َغْيُر َمْقبُوٍل، َوهَُو َغْيُر اْلَعَمِل الاِذي أُِمَر بِِه، فَإِْن َجا
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 ِ تََعالَى  فَهَُو َوْقتُهُ أَْيًضا ِحينَئٍِذ، َوإِناَما الاِذي ََل يَُكوُن َوْقتًا لِْلَعَمِل فَهَُو َما ََل نَصا فِيِه. َوبِاَّلَلا

 التاْوفِيُق.

 ِ  019تََعالَى ِمْن اْلُمقَلِِّد اْلُمِصيِب[م]َمْسأَلَةٌ اْلُمْجتَِهُد اْلُمْخِطُئ أَْفَضُل ِعْنَد َّللاَّ

ْسََلِم   ِ تََعالَى ِمْن اْلُمقَلِِّد اْلُمِصيِب. هََذا فِي أَْهِل اْْلِ َواْلُمْجتَِهُد اْلُمْخِطُئ أَْفَضُل ِعْنَد َّللاا

ْسََلِم فَََل ُعْذَر لِْلُمْجتَِهِد اْلُمْستَِدلِّ وَ  ا َغْيُر أَْهِل اْْلِ ةً، َوأَما ََل لِْلُمقَلِِّد، َوِكََلهَُما هَالٌِك. َخاصا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بُْرهَاُن هََذا َما َذَكْرنَاهُ آنِفًا بِإِْسنَاِدِه ِمْن قَْوِل َرُسوِل َّللاا إَذا » -َصلاى َّللاا

ُ التاْقلِيَد ُجْملَةً، فَالْ « اْجتَهََد اْلَحاِكُم فَأَْخطَأَ فَلَهُ أَْجرٌ  ُمقَلُِّد َعاٍص َواْلُمْجتَِهُد َمأُْجوٌر، َوَذما َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َولَْيَس َمْن اتابََع َرُسوَل َّللاا ُ تََعالَى  -َصلاى َّللاا ُمقَلًِّدا ِْلَناهُ فََعَل َما أََمَرهُ َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلا  -بِِه. َوإِناَما اْلُمقَلُِّد َمْن اتابََع َمْن ُدوَن َرُسوِل َّللاا ِْلَناهُ فََعَل َما لَْم  -ى َّللاا

َ تََعالَى يَقُوُل: }َوَمْن يَْبتَِغ َغْيرَ  ْسََلِم فَإِنا َّللاا ا َغْيُر أَْهِل اْْلِ ُ تََعالَى بِِه َوأَما  يَأُْمْرهُ َّللاا

 [ .٩١اِسِريَن{ ]آل عمران: اِْلْسَلِم ِدينًا فَلَْن يُْقبََل ِمْنهُ َوهَُو فِي اآلِخَرِة ِمَن اْلخَ 

 012]َمْسأَلَةٌ اْلَحقُّ ِمْن اِْلَْقَواِل فِي َواِحٍد ِمْنَها[م

ُ تََعا ِ تََعالَى التاْوفِيُق. قَاَل َّللاا لَى: َواْلَحقُّ ِمْن اْْلَْقَواِل فِي َواِحٍد ِمْنهَا َوَسائُِرهَا َخطَأٌ. َوبِاَّلَلا

ِ ٣٨َلُل{ ]يونس: }فََماَذا بَْعَد اْلَحقِّ إَِل الضا  [ َوقَاَل تََعالَى: }َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر َّللاا

ُ اَِلْختََِلَف فَقَاَل }َوَل تَُكونُوا َكالاِذيَن ٩٨لََوَجُدوا فِيِه اْختَِلفًا َكثِيًرا{ ]النساء:  [ َوَذما َّللاا

قُوا َواْختَلَفُوا{ ]آل عمران:  [ ٤٦اَزُعوا فَتَْفَشلُوا{ ]اْلنفال: [ َوقَاَل: }َوَل تَنَ ٥٠١تَفَرا

ُ تََعالَى ٩٨َوقَاَل: }تِْبيَانًا لُِكلِّ َشْيٍء{ ]النحل:  [ فََصحا أَنا اْلَحقا فِي اْْلَْقَواِل َما َحَكَم َّللاا

ِ َعزا  . َوَمْن اداَعى  بِِه فِيِه، َوهَُو َواِحٌد ََل يَْختَلُِف، َوأَنا اْلَخطَأَ َما لَْم يَُكْن ِمْن ِعْنِد َّللاا َوَجلا

ةٌ أَنا اْْلَْقَواَل ُكلاهَا َحقٌّ َوأَنا ُكلا ُمْجتَِهٍد ُمِصيٌب، فَقَْد قَاَل قَْوًَل لَْم يَأِْت بِِه قُْرآٌن َوََل ُسنا 

ِ  َوََل إْجَماٌع َوََل َمْعقُوٌل، َوَما َكاَن هََكَذا فَهَُو بَاِطٌل، َويُْبِطلُهُ أَْيًضا قَْوُل َرُسولِ   -َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ََلةُ  -فَنَصا « إَذا اْجتَهََد اْلَحاِكُم فَأَْخطَأَ فَلَهُ أَْجرٌ » -َصلاى َّللاا َعلَْيِه الصا

ََلُم  طَأَ، أَنا اْلُمْجتَِهَد قَْد يُْخِطُئ. َوَمْن قَاَل: إنا النااَس لَْم يَُكلافُوا إَلا اْجتِهَاَدهُْم فَقَْد أَخْ  -َوالسا

: }اتابُِعوا َما أُْنِزَل إِلَْيُكْم مِ  ُ َعزا َوَجلا ُ بِِه قَاَل َّللاا ْن َربُِّكْم بَْل َما ُكلِّفُوا إَلا إَصابَةَ َما أََمَر َّللاا

ا [ فَاْفتََرَض َعزا َوَجلا اتِّبَاَع َما أُْنِزَل إلَْينَ ٣َوَل تَتابُِعوا ِمْن ُدونِِه أَْولِيَاَء{ ]اْلعراف: 

لَى َوأَْن ََل نَتابَِع َغْيَرهُ َوأَْن ََل نَتََعداى ُحُدوَدهُ، َوإِناَما أُِجَر اْلُمْجتَِهُد اْلُمْخِطُئ أَْجًرا َواِحًدا عَ 

َصابَةَ، فَلَْو أََصاَب اْلَحقا أُِجَر أَْجًرا آَخرَ   نِياتِِه فِي طَلَِب اْلَحقِّ فَقَْط، َولَْم يَأْثَْم إَذا ُحِرَم اْْلِ

 « .أَناهُ إَذا أََصاَب أُِجَر أَْجًرا ثَانِيًا» -َعلَْيِه الساََلُم  -َكَما قَاَل 

ثَنَا  ِ ..■ِ َحدا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص أَناهُ َسِمَع َرُسوَل َّللاا يَقُوُل  -َصلاى َّللاا

« . فَلَهُ أَْجَراِن، َوإَِذا َحَكَم فَاْجتَهََد ثُما أَْخطَأَ فَلَهُ أَْجرٌ  إَذا َحَكَم اْلَحاِكُم فَاْجتَهََد ثُما أََصابَ »

ِ تََعالَى: }إِْن يَتابُِعوَن إَِل الظانا َوإِنا الظانا َل يُ  ْغنِي َوََل يَِحلُّ اْلُحْكُم بِالظانِّ أَْصًَل لِقَْوِل َّللاا
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ِ [ َولِقَْوِل رَ ٨٩ِمَن اْلَحقِّ َشْيئًا{ ]النجم:  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُسوِل َّللاا إيااُكْم » -َصلاى َّللاا

ِ تََعالَى التاْوفِيُق.« َوالظانا فَإِنا الظانا أَْكَذُب اْلَحِديثِ   َوبِاَّلَلا

 ]ِكتَاُب الطاهَاَرِة[ 

ََلِة[م  001]َمْسأَلَةٌ اْلُوُضوُء لِلصَّ

ََلِة فَْرٌض ََل تُْجِزُئ  ََلةُ إَلا بِِه لَِمْن َوَجَد اْلَماَء. هََذا إْجَماٌع ََل ِخََلَف اْلُوُضوُء لِلصا الصا

َلِة فَاْغسِ  ِ تََعالَى: }يَا أَيُّهَا الاِذيَن آَمنُوا إَِذا قُْمتُْم إِلَى الصا لُوا فِيِه ِمْن أََحٍد، َوأَْصلُهُ قَْوُل َّللاا

ُحوا بُِرُءوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعبَْيِن{ ]المائدة: ُوُجوهَُكْم َوأَْيِديَُكْم إِلَى اْلَمَرافِِق َواْمسَ 

٦. ] 

 000م-مسألة َل يجزئ الوضوء إَل بنية الطهارة للصَلة :

قال ابن حزم : وَل يجزئ الوضوء إَل بنية الطهارة للصَلة فرضا وتطوعا َل يجزئ 

 أحدهما دون اآلخر وَل صَلة دون صَلة.

  -أقوال الصحابة والفقهاء في المسألة :

 يجزئ الوضوء والغسل بَل نية وبنية التبرد والتنظف . )أبو حنيفة وأبو يوسف(  -

 الوضوء والغسل والتيمم يجزئ كل ذلك بَل نية .) الحسن بن حي( -

وقد أجاب ابن حزم على هذا القول قائَل : احتجاجهم بأنه إنما أمر بغسل جسمه أو 

اْلعضاء وقد فعل ما أمر به، فكذب بل ما أمر إَل بغسلها بنية القصد إلى العمل هذه 

الذي أمره َّللا تعالى به في ذلك الوجه، قال َّللا تعالى: }وما أمروا إَل ليعبدوا َّللا 

 [١مخلصين له الدين{ ]البينة: 

 009]مسألة الوضوء قبل الوقت وبعده[م

 وبعده . ) أي وقت الصَلة (  قال ابن حزم : ويجزئ الوضوء قبل الوقت

  -أقوال الفقهاء في المسألة :

 وقال بعض الناس، َل يجزئ الوضوء وَل التيمم إَل بعد دخول وقت الصَلة.  -

 وقال آخرون: يجزئ الوضوء قبل الوقت وَل يجزئ التيمم إَل بعد الوقت.  -

 وقال آخرون: الوضوء والتيمم يجزيان قبل الوقت. -

الوضوء قبل دخول الوقت فكانت حجته : قوله تعالى ) إذا قمتم إلى أما من منع من 

 الصَلة فاغسلوا وجوهكم ..... ( 
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وهذا َل حجة لهم فيه، بل هو حجة عليهم كافية؛ ْلن َّللا  -وقد أجاب ابن حزم قائَل :

تعالى لم يقل: إذا قمتم إلى صَلة فرض، وَل إذا دخل وقت صَلة فرض فقمتم إليها، 

[ فعم تعالى ولم يخص، ٦وجل: }إذا قمتم إلى الصَلة{ ]المائدة: بل قال عز 

والصَلة تكون فرضا وتكون تطوعا بَل خَلف، وقد أجمع أهل اْلرض قاطبة من 

المسلمين على أن صَلة التطوع َل تجزئ إَل بطهارة من وضوء أو تيمم أو غسل 

تطوع وقام وَل بد، فوجب بنص اآلية ضرورة أن المرء إذا أراد صَلة فرض أو 

إليها أن يتوضأ أو يغتسل إن كان جنبا أو يتيمم إن كان من أهل التيمم ثم ليصل، فإن 

ذلك نص اآلية بيقين فإذا أتم المرء غسله أو وضوءه أو تيممه فقد طهر بَل شك. وإذ 

قد صحت طهارته فجائز له أن يجعل بين طهارته وبين الصَلة التي قام إليها مهلة 

 و عمل.من مشي أو حديث أ

 

وقال أيضا : ودليل آخر: وهو أن الصَلة جائزة بَل خَلف في أول وقتها، فإذا ذلك 

كذلك فَل يكون ذلك ألبتة إَل وقد صحت الطهارة لها قبل ذلك، وهذا ينتج وَل بد 

 جواز التطهر بكل ذلك قبل أول الوقت. 

 009]ُحْكم خلط نِيَّة الطََّهاَرة بِْنيَة التبرد[م

ََلةُ بَِذلَِك اْلُوُضوِء.  فَإِْن َخلَطَ  ٍد أَْو لَِغْيِر َذلَِك لَْم تُْجِزِه الصا ََلِة نِياةً لِتَبَرُّ بِنِياِة الطاهَاَرِة لِلصا

يَن ُحنَفَاَء{  َ ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ ِ تََعالَى: }َوَما أُِمُروا إَِل لِيَْعبُُدوا َّللاا بُْرهَاُن َذلَِك قَْوُل َّللاا

ََلِة أَْن يَُعلَِّم اْلُوُضوَء َمْن بَِحْضَرتِِه أَْجَزأَْتهُ [.١]البينة:  . فَلَْو نََوى َمَع ُوُضوئِِه لِلصا

ِ تََعالَى التاْوفِيُق. يَن َمأُْموٌر بِِه. َوبِاَّلَلا ََلةُ بِِه، ِْلَنا تَْعلِيَم النااِس الدِّ  الصا

 009أَْو َغْيره[م ]ََل تُْجِزُئ النِّيَّة إَلَّ قَْبل اَلبتداء بالوضوء

 َوََل تُْجِزُئ النِّياةُ فِي َذلَِك َوََل فِي َغْيِرِه ِمْن اْْلَْعَماِل إَلا قَْبَل اَِلْبتَِداِء بِاْلُوُضوِء أَْو بِأَيِّ 

ا  َعَمٍل َكاَن ُمتاِصلَةً بِاَِلْبتَِداِء بِِه ََل يَُحوُل بَْينَهَُما َوْقٌت قَلا أَْم َكثَُر. بُْرهَاُن َذلِكَ  أَنا النِّياةَ لَما

َصحا أَناهَا فَْرٌض فِي اْلَعَمِل َوَجَب أَْن تَُكوَن ََل يَْخلُو ِمْنهَا َشْيٌء ِمْن اْلَعَمِل، َوإَِذا لَْم تَُكْن 

ا أَْن يَُحوَل بَْينَهَا َوبَْيَن اْلَعَمِل َزَماٌن فَيَِصيُر اْلَعَمُل بََِل نِياةٍ  ، َوأَْيًضا َكَما َذَكْرنَا فَِهَي إما

 فَإِناهُ لَْو َجاَز أَْن يَُحوَل بَْيَن النِّياِة َوبَْيَن اْلَعَمِل َدقِيقَةٌ لََجاَز أَْن يَُحوَل بَْينَهَُما َدقِيقَتَانِ 

ا أَْن يَُكوَن ُمقَا ِرنًا َوثَََلٌث َوأَْربٌَع، َوَما َزاَد إلَى أَْن يَْبلَُغ اْْلَْمُر إلَى َعَشَراِت أَْعَواٍم، َوإِما

ُل اْلَعَمِل َخالِيًا ِمْن نِياٍة َدَخَل فِيِه بِهَا..  لِلنِّياِة فَيَُكوُن أَوا

 009]َمْسأَلَةٌ ِمْن َغَمَس أَْعَضاَء اْلُوُضوِء فِي اْلَماِء َونََوى[م

ََلِة، أَْو َوقَفَ  تَْحَت  َوَمْن َغَمَس أَْعَضاَء اْلُوُضوِء فِي اْلَماِء َونََوى بِِه اْلُوُضوَء لِلصا

ََلِة، أَْو َصبا اْلَماَء َعلَى أَْعَضاِء  هَا اْلَماُء َونََوى بَِذلَِك اْلُوُضوَء لِلصا ِميَزاٍب َحتاى َعما
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ََلِة، أَْو َصبا اْلَماَء َعلَى أَْعَضاِء اْلُوُضوِء َغْيُرهُ َونََوى هَُو بَِذلَِك اْلُوُضوَء  اْلُوُضوِء لِلصا

ََلِة أَْجَزأَهُ.  بُْرهَاُن َذلَِك أَنا اْسَم " ُغْسٌل " يَقَُع َعلَى َذلَِك ُكلِِّه فِي اللَُّغِة الاتِي بِهَا نََزَل لِلصا

َن اْلقُْرآُن، َوَمْن اداَعى أَنا اْسَم اْلُغْسِل ََل يَقَُع إَلا َعلَى التاَدلُِّك بِاْليَِد فَقَْد اداَعى َما ََل بُْرهَا

ِ تََعالَى التاْوفِيُق. لَهُ بِِه َوقَْولُنَا هَذَ   ا قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ َوالشاافِِعيِّ َوَداُود. َوبِاَّلَلا

ُجوُد فِيِه َوَمسُّ اْلُمْصَحِف[م  009]َمْسأَلَةٌ قَِراَءةُ اْلقُْرآِن َوالسُّ

ِ تََعالَى جَ  ُجوُد فِيِه َوَمسُّ اْلُمْصَحِف َوِذْكُر َّللاا ائٌِز، ُكلُّ َذلَِك بُِوُضوٍء َوقَِراَءةُ اْلقُْرآِن َوالسُّ

ُجوَد فِيِه َوَمسا  َوبَِغْيِر ُوُضوٍء َولِْلُجنُِب َواْلَحائِِض. بُْرهَاُن َذلَِك أَنا قَِراَءةَ اْلقُْرآِن َوالسُّ

ِ تََعالَى.  اْلُمْصَحِف َوِذْكَر َّللاا

ى اْلَمْنَع فِيهَا فِي بَْعِض اْْلَْحَواِل ُكلَِّف أَْفَعاُل َخْيٍر َمْنُدوٌب إلَْيهَا َمأُْجوٌر فَاِعلُهَا، فََمْن اداعَ 

ا قَِراَءةُ اْلقُْرآِن فَإِنا اْلَحاِضِريَن ِمْن اْلُمَخالِفِيَن ُمَوافِقُوَن لَنَا فِي  أَْن يَأْتَِي بِاْلبُْرهَاِن. فَأَما

ا َمْن قَاَل يَْقَرأُ هََذا لَِمْن َكاَن َعلَى َغْيِر ُوُضوٍء، َواْختَلَفُوا فِي اْلُجنُِب َواْلَحائِ  ِض.. َوأَما

اْلُجنُُب اآْليَةَ أَْو نَْحَوهَا، أَْو قَاَل ََل يُتِمُّ اآْليَةَ، أَْو أَبَاَح لِْلَحائِِض َوَمنََع اْلُجنَُب فَأَْقَواٌل 

ُدهَا َدلِيٌل ََل ِمْن قُْرآٍن َوََل ِمْن ُسناٍة َصِحي َحٍة َوََل َسقِيَمٍة.. فَاِسَدةٌ؛ ِْلَناهَا َدَعاَوى ََل يَُعضِّ

َحى{ ]الضحى:  [ َو ٥َوأَْيًضا فَإِنا ِمْن اآْليَاِت َما هَُو َكلَِمةٌ َواِحَدةٌ ِمْثُل }َوالضُّ

تَاِن{ ]الرحمن:  [ ٥[ َو }َواْلفَْجِر{ ]الفجر: ٥[ َو }َواْلَعْصِر{ ]العصر: ٦٤}ُمْدهَاما

 َوِمْنهَا َكلَِماٌت َكثِيَرةٌ َكآيَِة الداْيِن..

 -قوال الصحابة والفقهاء:أ

ََل تَْقَرأُ اْلَحائُِض َوََل اْلُجنُُب َشْيئًا ِمْن اْلقُْرآِن.) ُرِوَي َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب َوَعلِيِّ ■ 

ُ َعْنهَُما  -ْبِن أَبِي طَالٍِب   َوُرِوَي أَْيًضا عنَ اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ َوقَتَاَدةَ َوالناَخِعيِّ  -َرِضَي َّللاا

 َوَغْيِرِهم(

ا اْلُجنُُب فَيَْقَرأُ اآْليَتَْيِن َونَْحَوهَُما، وََل يَْحِمُل ■  اْلَحائُِضَ تَْقَرأُ َما َشاَءْت ِمْن اْلقُْرآِن. َوأَما

ِئ اْلُمْصَحَف ََل بِِعََلقٍَة َوََل َعلَى ِوَساَدٍة. فَإِْن َكاَن فِي ُخْرٍج أَْو  اْلُجنُُب َوََل َغْيُر اْلُمتََوضِّ

 تَابُوٍت فَََل بَأَْس أَْن يَْحِملَهُ اْليَهُوِديُّ َوالناْصَرانِيُّ َواْلُجنُُب َوَغْيُر الطااِهِر.)مالك(

َل يتم الجنب اآلية، وََل بَأَْس أَْن يَْحِمَل اْلُجنُُب اْلُمْصَحَف بِِعََلقَتِِه َوََل يَْحِملُهُ بَِغْيِر ■

ِئ َكذَ   لَِك.)أبو حنيفة(ِعََلقٍَة. َوَغْيُر اْلُمتََوضِّ

يقرأ الجنب ما شاء من القرآن.)سعيد بن المسيب ونصر الباهلي وسعيد بن جبير ■

 وداود وأهل الظاهر(

 -اآليات واِلحاديث واآلثار:
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ِ تََعالَى: }فِي ِكتَاٍب َمْكنُوٍن{ ]الواقعة: ■  هُ إَِل اْلُمطَهاُروَن{ ٤٩قَْوَل َّللاا [ }َل يََمسُّ

 [٤٨]الواقعة: 

ُ تََعالَى ََل يَقُوُل إَلا قال  ةَ لَهُْم فِيِه ِْلَناهُ لَْيَس أَْمًرا َوإِناَما هَُو َخبٌَر. َوَّللَاا المؤلف: ََل ُحجا

َحق ًا. َوََل يَُجوُز أَْن يُْصَرَف لَْفظُ اْلَخبَِر إلَى َمْعنَى اْْلَْمِر إَلا بِنَصٍّ َجلِيٍّ أَْو إْجَماٍع 

ا رَ  هُ الطااِهُر َوَغْيُر الطااِهِر َعلِْمنَا أَناهُ َعزا َوَجلا لَْم يَْعِن ُمتَيَقاٍن. فَلَما أَْينَا اْلُمْصَحَف يََمسُّ

 اْلُمْصَحَف َوإِناَما َعنَى ِكتَابًا آَخَر..

ُ َعْنهُ  -َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب ■  ِ » -َرِضَي َّللاا ُ َعلَيْ  -أَنا َرُسوَل َّللاا  -ِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

 صحيح(«)لَْم يَُكْن يَْحِجُزهُ َعْن اْلقُْرآِن َشْيٌء لَْيَس اْلَجنَابَةُ 

ةَ لَهُْم فِيِه؛ ِْلَناهُ لَْيَس فِيِه نَْهٌي َعْن أَْن يَْقَرأَ اْلُجنُُب اْلقُْرآَن،  قال المؤلف: َوهََذا ََل ُحجا

أَناهُ إناَما يَْمتَنُِع ِمْن  -َعلَْيِه الساََلُم  -ََل يُْلِزُم، َوََل بَياَن  - َعلَْيِه الساََلمُ  -َوإِناَما هَُو فِْعٌل ِمْنهُ 

 قَِراَءِة اْلقُْرآِن ِمْن أَْجِل اْلَجنَابَِة.

 -هَُو تَْرُك اْلقَِراَءِة فِي تِْلَك اْلَحاِل لَْيَس ِمْن أَْجِل اْلَجنَابَِة، وَ  -َعلَْيِه الساََلُم  -َوقَْد يُتافَُق لَهُ 

لَْم يَُصْم قَطُّ َشْهًرا َكاِمًَل َغْيَر َرَمَضاَن، َولَْم يَِزْد قَطُّ فِي قِيَاِمِه َعلَى ثَََلَث  -َعلَْيِه الساََلُم 

َعْشَرةَ َرْكَعةً، َوََل أََكَل قَطُّ َعلَى ِخَواٍن، َوََل أََكَل ُمتاِكئًا. أَفَيَْحُرُم أَْن يَُصاَم َشْهٌر َكاِمٌل 

َد اْلَمْرُء بِأَْكثََر ِمْن ثَََلَث َعْشَرةَ َرْكَعةً، أَْو أَْن يَأُْكَل َعلَى َغْيُر  َرَمَضاَن أَْو أَْن يَتَهَجا

ِخَواٍن، أَْو أَْن يَأُْكَل ُمتاِكئًا؟ َوقَْد َجاَءْت آثَاٌر فِي نَْهِي اْلُجنُِب َوَمْن لَْيَس َعلَى طُْهٍر َعْن 

 ْرآِن، َوََل يَِصحُّ ِمْنهَا َشْيٌء..أَْن يَْقَرأَ َشْيئًا ِمْن اْلقُ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْبَن ُعَمَر يَقُوُل َعْن َرُسوِل َّللاا َصََلةُ اللاْيِل »أَناهُ قَاَل:  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)َوالناهَاِر َمْثنَى َمْثنَى

« اْلِوْتُر َرْكَعةٌ ِمْن آِخِر اللاْيلِ »اَل أَناهُ قَ  -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: َوقَْد َصحا َعْنهُ 

ُجوُد فِي قَِراَءِة  ةً أَْو َرْكَعتَْيِن فََصاِعًدا فَلَْيَس َصََلةً ، َوالسُّ فََصحا أَنا َما لَْم يَُكْن َرْكَعةً تَاما

ةً فَهَُو َجائٌِز بََِل اْلقُْرآِن لَْيَس َرْكَعةً َوََل َرْكَعتَْيِن فَلَْيَس َصََلةً، َوإِْذ لَْيَس هَُو َصََل 

ْكِر َوََل فَْرَق.. فَإِْن قِيَل: إنا  ُوُضوٍء، َولِْلُجنُِب َولِْلَحائِِض َوإِلَى َغْيِر اْلقِْبلَِة َكَسائِِر الذِّ

ََلِة َصََلةٌ. قُْلنَا  ََلِة، َوبَْعَض الصا ُجوَد ِمْن الصا ِ تََعالَى التاْوفِيُق: هََذا بَاطِ  -السُّ ٌل؛ َوبِاَّلَلا

ْت َكَما أُِمَر بِهَا اْلُمَصلِّي.. ثُما نَقُوُل لَهُْم: إنا  ََلِة َصََلةً إَلا إَذا تَما  ِْلَناهُ ََل يَُكوُن بَْعُض الصا

ََلِة َواْلُجلُوَس  ََلِة َوقَِراَءةَ أُمِّ اْلقُْرآِن بَْعُض الصا ََلِة َوالتاْكبِيَر بَْعُض الصا اْلقِيَاَم بَْعُض الصا

ََلِة، فَيَْلَزُمُكْم َعلَى هََذا أَْن ََل تُِجيُزوا ِْلََحٍد أَْن يَقُوَل بَ  ََلِة، َوالساََلَم بَْعُض الصا ْعُض الصا

 َوََل أَْن يَُكبَِّر َوََل أَْن يَْقَرأَ أُما اْلقُْرآِن َوََل يَْجلَِس َوََل يَُسلَِّم إَلا َعلَى ُوُضوٍء..

ِ  عن أَبَي ُسْفيَاَن أَناهُ ■  ُ َعلَْيِه  -َكاَن ِعْنَد ِهَرْقَل فََدَعا ِهَرْقُل بِِكتَاِب َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

الاِذي بََعَث بِِه ِدْحيَةَ إلَى َعِظيِم بُْصَرى، فََدفََعهُ إلَى ِهَرْقَل فَقََرأَهُ، فَإَِذا فِيِه " بِْسِم  -َوَسلاَم 
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ِحيِم، ِمْن ُمحَ  ْحَمِن الرا ِ الرا وِم َسََلٌم َعلَى َمْن َّللاا ِ َوَرُسولِِه إلَى ِهَرْقَل َعِظيِم الرُّ ٍد َعْبِد َّللاا ما

ُ أَْجَرَك مَ  ْسََلِم، أَْسلِْم تَْسلَْم يُْؤتَِك َّللاا ا بَْعُد( فَإِنِّي أَْدُعوَك بِِدَعايَِة اْْلِ تَْيِن اتابََع اْلهَُدى )أَما را

َم اْْلَِريِسيِّيَن َو }يَا أَْهَل اْلِكتَاِب تََعالَْوا إِلَى َكلَِمٍة َسَواٍء بَْينَنَا فَإِْن تََولاْيَت فَإِنا َعلَْيك إثْ 

 ِ َ َوَل نُْشِرَك بِِه َشْيئًا َوَل يَتاِخَذ بَْعُضنَا بَْعًضا أَْربَابًا ِمْن ُدوِن َّللاا  َوبَْينَُكْم أََل نَْعبَُد إَِل َّللاا

 [ ٦٤ا بِأَناا ُمْسلُِموَن{ ]آل عمران: فَإِْن تََولاْوا فَقُولُوا اْشهَُدو

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: فَهََذا َرُسوُل َّللاا قَْد بََعَث ِكتَابًا َوفِيِه هَِذِه اآْليَةُ إلَى  -َصلاى َّللاا

وَن َذلَِك اْلِكتَاَب.  الناَصاَرى َوقَْد أَْيقََن أَناهُْم يََمسُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن يَْنهَى النابِيُّ » َعْن اْبِن ُعَمَر قَالَ ■  أَْن يَُسافََر بِاْلقُْرآِن إلَى  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)أَْرِض اْلَعُدوِّ يََخاُف أَْن يَنَالَهُ اْلَعُدوُّ 

َوََل َكافٌِر. قال المؤلف: فَهََذا َحقٌّ يَْلَزُم اتِّبَاُعهُ َولَْيَس فِيِه أَْن ََل يََمسا اْلُمْصَحَف ُجنٌُب 

 ِ  -َوإِناَما فِيِه أَْن ََل يَنَاَل أَْهُل أَْرِض اْلَحْرِب اْلقُْرآَن فَقَْط. فَإِْن قَالُوا: إناَما بََعَث َرُسوُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ُ عَ  -إلَى ِهَرْقَل آيَةً َواِحَدةً. قِيَل لَهُْم: َولَْم يَْمنَْع  -َصلاى َّللاا لَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

 ِمْن َغْيِرهَا َوأَْنتُْم أَْهُل قِيَاٍس.. -

أْتَ ■   َعْن َعْلقََمةَ قَاَل: أَتَْينَا َسْلَماَن اْلفَاِرِسيا فََخَرَج َعلَْينَا ِمْن َكنِيٍف لَهُ فَقُْلنَا لَهُ: لَْو تََوضا

ِ ثُما قََرْأَت َعلَْينَا ُسوَرةَ َكَذا؟ : }فِي  يَا أَبَا َعْبِد َّللاا ُ َعزا َوَجلا فَقَاَل َسْلَماُن: إناَما قَاَل َّللاا

هُ إَِل اْلُمطَهاُروَن{ ]الواقعة: ٤٩ِكتَاٍب َمْكنُوٍن{ ]الواقعة:  ْكُر ٤٨[ }َل يََمسُّ [ َوهَُو الذِّ

هُ إَلا اْلَمََلئَِكةُ.)صحيح(  الاِذي فِي الساَماِء ََل يََمسُّ

قَاَمة بََِل طََهاَرة َوفِي َحال اْلَجنَابَة[م]َمْسأَلَة يُْجِزئ اآلذان َوا  009ْْلِ

قَاَمةُ يُْجِزئَاِن أَْيًضا بََِل طَهَاَرٍة َوفِي َحاِل اْلَجنَابَِة.. فَإِْن قِيَل: قَْد َصحا  َوَكَذلَِك اآْلَذاُن َواْْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن النابِيِّ  َ إَلا َعلَى طُْهرٍ َكِرْهُت »أَناهُ قَاَل  -َصلاى َّللاا قِيَل « أَْن أَْذُكَر َّللاا

لَهُْم: هَِذِه َكَراهَةٌ ََل َمْنٌع..َوُكلُّ َما َذَكْرنَا فَهَُو ِعْنَدنَا َعلَى طَهَاَرٍة أَْفَضُل َوََل نَْكَرهُهُ َعلَى 

ُ تََعالَى. َغْيِر طَهَاَرٍة، ِْلَنا هَِذِه اْلَكَراهَةَ َمْنُسوَخةٌ َعلَى َما نَْذُكُرهُ بَْعدُ   إْن َشاَء َّللاا

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول أَبِي َحنِيفَةَ َوأَْصَحابِِه َوقَْوُل أَبِي ُسلَْيَماَن َوأَهل الظاهر.■

 يُْكَرهُ َذلَِك َويُْجِزُئ إْن َوقََع.)الشافعي(■ 

ئًا. )عطاء(■  ُن إَلا ُمتََوضِّ ُن اْلُمَؤذِّ  ََل يَُؤذِّ

ُن مَ ■  ٌئ.)مالك( يَُؤذِّ  ْن لَْيَس َعلَى ُوُضوٍء َوََل يُقِيُم إَلا ُمتََوضِّ

 009]َمْسأَلَة يُْستََحب  اْلُوُضوء لِْلَجْنِب إَذا أََراَد اِْلَْكل والنوم[م
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 ِ ََلِم َولِِذْكِر َّللاا تََعالَى، َولَْيَس َويُْستََحبُّ اْلُوُضوُء لِْلُجنُِب إَذا أََراَد اْْلَْكَل أَْو الناْوَم َولَِردِّ السا

 َذلَِك بَِواِجٍب.. إَلا ُمَعاَوَدةَ اْلُجنُِب لِْلِجَماِع فَاْلُوُضوُء َعلَْيِه فَْرٌض بَْينَهَُما.

 -اِلحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن النابِيِّ ■  َ إَلا َعلَى »أَناهُ قَاَل  -َصلاى َّللاا َكِرْهُت أَْن أَْذُكَر َّللاا

 صحيح(«)رٍ طُهْ 

 ذكر المؤلف أنه منسوخ بالحديث الذي يليه.

اِمِت َعْن النابِيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن ُعبَاَدةُ ْبُن الصا َمْن تََعارا ِمْن اللاْيِل »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

ُ َوْحَدهُ ََل َشِريَك لَهُ، لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ ا ْلَحْمُد َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر، فَقَاَل: ََل إلَهَ إَلا َّللاا

 ِ ةَ إَلا بِاَّلَلا ُ أَْكبَُر َوََل َحْوَل َوََل قُوا ُ َوَّللَاا ِ َوََل إلَهَ إَلا َّللاا ِ َوُسْبَحاَن َّللاا ، ثُما قَاَل: اللاهُما اْلَحْمُد َّلِلا

أَ   صحيح(«)َوَصلاى قُبِلَْت َصََلتُهُ اْغفِْر لِي، أَْو َدَعا اُْستُِجيَب لَهُ، فَإِْن تََوضا

ِ تََعالَى بَْعَد اَِلْنتِبَاِه ِمْن الناْوِم فِي اللاْيِل َوقَْبَل اْلُوُضوءِ   قال المؤلف: فَهَِذِه إبَاَحةٌ لِِذْكِر َّللاا

ِ َعلَْينَا. ا، َوِهَي فَِضيلَةٌ، َواْلفََضائُِل ََل تُْنَسُخ ِْلَناهَا ِمْن نَِعِم َّللاا  .نَص ً

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -»قَْولِِه ■ ِ ُ َعْنهُ  -لُِعَمَر ْبِن اْلَخطااِب  -َصلاى َّللاا إْذ َذَكَر لَهُ أَناهُ  -َرِضَي َّللاا

ِ  -تُِصيبُهُ اْلَجنَابَةُ ِمْن اللاْيِل  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاا أْ َواْغِسلْ -َصلاى َّللاا  : تََوضا

 )صحيح(« َذَكَرَك ثُما نَمْ 

ُ َعْنهُ  -عن َعائَِشةُ ■ ِ » - اَرِضَي َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َكاَن إَذا  -َصلاى َّللاا

ََلةِ  أَ ُوُضوَءهُ لِلصا  صحيح(«)أََراَد أَْن يَأُْكَل أَْو يَنَاَم َوهَُو ُجنٌُب تََوضا

ِ »اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت َعْن َعائَِشةَ أُمِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا يَنَاُم ُجنُبًا  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)َوََل يََمسُّ َماءً 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: َوهََذا لَْفظٌ يَُدلُّ َعلَى ُمَداَوَمتِِه  َرِضَي  -لَِذلَِك َوِهَي  -َصلاى َّللاا

 ُ أَْحَدُث النااِس َعْهًدا بَِمبِيتِِه َونَْوِمِه ُجنُبًا َوطَاِهًرا. فَإِْن قِيَل: إنا هََذا اْلَحِديَث  -َعْنهَا َّللاا

أَْخطَأَ فِيِه ُسْفيَاُن؛ ِْلَنا ُزهَْيَر ْبَن ُمَعاِويَةَ َخالَفَهُ فِيِه قُْلنَا: بَْل أَْخَطأَ بََِل َشكٍّ ِمْن َخطَأِ 

.ُسْفيَاَن بِالداعْ   َوى بََِل َدلِيٍل، َوُسْفيَاُن أَْحفَظُ ِمْن ُزهَْيٍر بََِل َشكٍّ

َ إَلا َوهَُو »َعْن ■  اْبِن ُعَمَر: أَناهُ َكاَن ََل يَْقَرأُ اْلقُْرآَن َوََل يَُردُّ الساََلَم َوََل يَْذُكُر َّللاا

 صحيح(«)طَاِهٌر.

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َعْن النابِيِّ ■  إَذا أَتَى أََحُدُكْم أَْهلَهُ ثُما » -َصلاى َّللاا

أْ بَْينَهَُما ُوُضوًءا هََذا لَْفظُ َحْفِص ْبِن ِغيَاٍث َولَْفظُ اْبِن ُعيَْينَةَ « أََراَد أَْن يَُعاِوَد فَْليَتََوضا

أَ »  صحيح(«)إَذا أََراَد أَْن يَُعوَد فَََل يَُعوَد َحتاى يَتََوضا
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ُصهُ َوََل َما يُْخِرُجهُ إلَى الناْدِب إَلا َخبًَرا  قال المؤلف: َولَْم نَِجْد لِهََذا اْلَخبَِر َما يَُخصِّ

َضِعيفًا ِمْن ِرَوايَِة يَْحيَى ْبِن أَيُّوَب، َوبِإِيَجاِب اْلُوُضوِء فِي َذلَِك يَقُوُل ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب 

 ْبَراِهيُم َواْلَحَسُن َواْبُن ِسيِريَن.َوَعطَاٌء َوِعْكِرَمةُ َوإِ 

جِل َواْلَمْرأَة[م  002]َمْسأَلَة الشرائع ََل تلزم إَلَّ باَلحتَلم أَْو باْلنبات لِلر 

  -أقوال الفقهاء في المسألة :

 من استكمل خمس عشرة سنة فهو بالغ ) الشافعي ( -

  -اِلحاديث واآلثارة الواردة :

صلى َّللا  -لعمر بن الخطاب: أوما تذكر أن رسول َّللا  أن علي بن أبي طالب قال■ 

رفع القلم عن ثَلث؛ عن المجنون المغلوب على عقله، وعن »قال: ■عليه وسلم 

 صحيح ( « ) النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم

لما كان يوم قريظة جعل رسول »عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال ■

من أنبت ضرب عنقه، فكنت فيمن لم ينبت فعرضت  -ليه وسلم صلى َّللا ع -َّللا 

 صحيح ( « . ) فخلى عني -صلى َّللا عليه وسلم  -على رسول َّللا 

َل يقبل َّللا »قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن عائشة أم المؤمنين أن رسول َّللا ■ 

 صحيح (« ) صَلة حائض إَل بخمار

أن الحائض تلزمها اْلحكام وأن صَلتها تقبل  -عليه السَلم  -قال ابن حزم : فأخبر 

 على صفة ما وَل تقبل على غيرها. 

عرض عليه ابن عمر يوم أحد وهو ابن  -صلى َّللا عليه وسلم  -بأن رسول َّللا ■ 

أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرض عليه يوم الخندق هو ورافع بن خديج وهما ابنا 

 خمس عشرة سنة فأجازهما . ) صحيح ( 

وهذا َل حجة  -اب ابن حزم ابن حزم عن استدَلل الشافعي بهذا الحديث قائَل:وقد أج

لم يقل إني أجزتهما  -صلى َّللا عليه وسلم  -له فيه لوجهين: أحدهما أن رسول َّللا 

 من أجل أنهما ابنا خمس عشرة سنة ..... 

شر والوجه الثاني أنه ليس في هذا الخبر أنهما في تلك الساعة أكمَل معا خمسة ع

عاما َل بنص وَل بدليل كما قال الشافعي، وَل خَلف في أنه يقال في اللغة لمن بقي 

 عليه من ستة عشر عاما الشهر والشهران: هذا ابن خمسة عشر عاما .... 

  -اْلجماع :
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ابن حزم اَلجماع على أن من استكمل تسع عشرة سنة فقد بلغ وإن لم ينزل   وادعى

 أو ينبت . 

: وَل شك في أن من أكمل تسع عشرة سنة ودخل في عشرين سنة فقد فقال رحمه َّللا 

وإن  -َل يختلف اثنان من أهل كل ملة وبلدة في ذلك  -فارق الصبا ولحق بالرجال 

 كانت به آفة منعته من إنزال المني في نوم أو يقظة، ومن إنبات الشعر ومن الحيض. 

 ٥٨٥ ل[ م]مسألة كيفية تطهير النجاسة التي في الخف أو النع

قال ابن حزم : فما كان في الخف أو النعل من دم أو خمر أو عذرة أو بول أو غير 

ذلك، فتطهيرهما بأن يمسحا بالتراب حتى يزول اْلثر ثم يصلى فيهما، فإن غسلهما 

 أجزأه إذا مسهما بالتراب قبل ذلك . 

 -أقوال الصحابة والفقهاء :

الحسن البصري و اْلوزاعي وأبي ثور  نسب المؤلف قوله إلى عروة بن الزبير و -

 وأبي سليمان.

َل تجزئ إزالة النجاسة حيث كانت إَل بالماء حاشا العذرة في المقعدة خاصة،  -

 والبول في اْلحليل خاصة فيزاَلن بغير الماء . ) مالك والشافعي ( 

إذا أصاب الخف أو النعل روث فرس أو حمار أو أي روث كان، فإن كان أكثر من  -

در الدرهم البغلي لم يجز أن يصلى به، وكذلك إن أصابهما عذرة إنسان أو دم أو ق

مني، فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل أجزأت الصَلة به، فإن كان كل ما ذكرنا 

يابسا أجزأه أن يحكه فقط ثم يصلي به، وإن كان شيء من ذلك رطبا لم تجزه الصَلة 

خف بول إنسان أو حمار أو ما َل يؤكل لحمه، به إَل أن يغسله بالماء، فإن أصاب ال

فإن كان أكثر من قدر الدرهم البغلي لم تجزه الصَلة به ولم يجزه فيه مسح أصَل، 

وَل بد من الغسل بالماء كان يابسا أو رطبا، فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل جاز أن 

ه جائزة ما لم يصلي به وإن لم يغسله وَل مسحه. قال: وأما بول الفرس فالصَلة ب

يكن كثيرا فاحشا. وكذلك بول ما يؤكل لحمه، ولم يحد في الكثير الفاحش من ذلك 

حدا، فإن كان فيهما خرء ما َل يؤكل لحمه من الطير، أو ما يؤكل لحمه منها وكان 

أكثر من قدر الدرهم، فالصَلة به جائزة ما لم يكن كثيرا فاحشا، فإن كان كل ذلك في 

لته إَل بالماء، وأما ما كان من ذلك في الثوب فتجزئ إزالته الجسد لم تجز إزا

 . ) أبو حنيفة (  بالماء

  -اِلحاديث واآلثار الواردة :
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إذا جاء أحدكم إلى الصَلة : »-صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي سعيد الخدري قال  -

 (  فلينظر إلى نعليه، فإن كان فيهما قذر أو أذى فليمسحه وليصل فيهما . ) صحيح

فمن وطئ اْلذى بخفيه »قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة عن النبي  -

 صحيح ( « ) فطهورهما التراب

إذا وطئ أحدكم اْلذى بخفه أو » -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة عن النبي  -

 )صحيح (« نعله فليمسهما التراب

الخدري في المسح بيانا وحكما، وهذا زائد على حديث أبي سعيد  -قال ابن حزم :

فواجب أن يضاف الزائد إلى اْلنقص حكما، فيكون ذلك استعماَل لجميع اآلثار؛ ْلن 

من استعمل حديث أبي هريرة لم يخالف خبر أبي سعيد، ومن استعمل خبر أبي سعيد 

 خالف خبر أبي هريرة .

 -:099]مسألة تطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم[ م 

ال ابن حزم : وتطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم من الرجل والمرأة َل ق

فإن لم ينق فعلى الوتر  -يكون إَل بالماء حتى يزول اْلثر أو بثَلثة أحجار متغايرة 

أو  -أبدا يزيد كذلك حتى ينقى، َل أقل من ذلك، وَل يكون في شيء منها غائط 

ما أزال اْلثر فقط على الوتر وَل بد وَل يجزئ  بالتراب أو الرمل بَل عدد، ولكن

أحدا أن يستنجي بيمينه وَل وهو مستقبل القبلة، فإن بدأ بمخرج البول أجزأت تلك 

اْلحجار بأعيانها لمخرج الغائط، وإن بدأ بمخرج الغائط لم يجزه من تلك اْلحجار 

 لمخرج البول إَل ما كان َل رجيع عليه فقط.

 -اء :أقوال الصحابة والفقه

بأي شيء استنجى دون عدد فأنقى أجزأه، ولو كان دون ثَلثة أحجار ) أبو حنيفة  -

 ومالك ( 

ثَلث مسحات بحجر واحد، وأجاز اَلستنجاء بكل شيء حاشا العظم والروث  -

 والحممة والقصب والجلود التي لم تدبغ . ) الشافعي ( 

  -اِلحاديث واآلثار الواردة :

قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء »ل عن سلمان الفارسي قا -

حتى يعلمكم الخراءة، فقال سلمان: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل 

« ) القبلة، ونهانا عن الروث والعظام، وقال: َل يستنجي أحدكم بدون ثَلثة أحجار

 صحيح (
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ي بدون ثَلثة أحجار ليس فيهن وفي رواية آخري عن سلمان الفارسي : وَل نكتف -

 صحيح ( « ) رجيع وَل عظم

بثَلثة أحجار هو للغائط والبول معا،  -عليه السَلم  -قال ابن حزم : فإن قيل: أمره 

فوقع لكل واحد منهما أقل من ثَلثة أحجار. قلنا: هذا باطل ْلن النص قد ورد بأن َل 

استنجاء، فحصل النص في نستنجي بأقل من ثَلثة أحجار، ومسح البول َل يسمى 

اَلستنجاء والخراءة أن َل يجزئ أقل من ثَلثة أحجار، وحصل النص مجمَل في أن 

 َل يجزئ أقل من ثَلثة أحجار على البول نفسه وعلى النجو فصح ما قلناه.

وإذا استجمرت »قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة أن رسول َّللا  -

 صحيح( « ) فأوتر

وجعلت لي اْلرض »قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -هريرة أن رسول َّللا عن أبي  -

 صحيح ( « . ) طهورا ومسجدا

ابغني أحجارا، فأتيته »قال له:  -صلى َّللا عليه وسلم  -ابن مسعود أن النبي  -

 صحيح ( « ) بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس

اكتفى بالحجرين، وقد صح أمره  -عليه السَلم  -أنه  قال ابن حزم : ليس في الحديث

له بأن يأتيه بأحجار، فاْلمر باق َلزم َل بد من إبقائه، وعلى أن هذا  -عليه السَلم  -

الحديث قد قيل فيه: إن أبا إسحاق دلسه، وقد رويناه من طريق أبي إسحاق عن علقمة 

 وفيه " أبغني ثالثا . 

إذا تغوط »قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -ن رسول َّللا عن ابن أخي الزهري مسندا أ -

 ضعيف ( « ) أحدكم فليتمسح ثَلث مرات

« ) من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن َل فَل حرج»عن أبي هريرة مسندا  -

 ضعيف فيه ثَلثة مجاهيل ( 

 099]مسألة تطهير بول الذكر برش الماء عليه رشا[ م 

فبأن يرش  -أي ذكر كان في أي شيء كان  -الذكر  قال ابن حزم : وتطهير بول

أي بول  -الماء عليه رشا يزيل أثره، وبول اْلنثى يغسل، فإن كان البول في اْلرض 

 فبأن يصب الماء عليه صبا يزيل أثره فقط. -كان 

 -أقوال الصحابة والفقهاء :

بن أبي وممن فرق بين بول الغَلم وبول الجارية أم سلمة أم المؤمنين وعلي  -

، وبه يقول قتادة والزهري -رضي َّللا عنهم  -طالب، وَل مخالف لهما من الصحابة 

وقال: مضت السنة بذلك، وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي 
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وسفيان الثوري واْلوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور 

 وداود بن علي وابن وهب . 

 بول الصبي كبول الصبية ) أبو حنيفة ومالك والحسن بن حي ( يغسل  -

  -اِلحاديث واآلثار الواردة :

فأتي بحسن أو  -صلى َّللا عليه وسلم  -كنت أخدم رسول َّللا »عن أبي السمح قال ■

: هكذا يصنع، -عليه السَلم  -حسين فبال على صدره فدعا بماء فرشه عليه ثم قال 

 صحيح ( « ) ْلنثىيرش من الذكر ويغسل من ا

أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول »عن أم قيس بنت محصن ■

صلى َّللا عليه  -على حجره، فبال على ثوب رسول َّللا  -صلى َّللا عليه وسلم  -َّللا 

 صحيح ( « ) بماء فنضحه ولم يغسله -عليه السَلم  -فدعا  -وسلم 

رأى أعرابيا يبول في  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن رسول َّللا »عن أنس بن مالك ■ 

 )صحيح ( « المسجد، فدعا بماء فصبه عليه

  099]مسألة تطهير دم الحيض أو أي دم كان[ م 

قال ابن حزم : وتطهير دم الحيض أو أي دم كان، سواء دم سمك كان أو غيره إذا 

ودم الجسد فَل يلزم كان في الثوب أو الجسد فَل يكون إَل بالماء، حاشا دم البراغيث 

تطهيرهما إَل ما َل حرج في غسله على اْلنسان، فيطهر المرء ذلك حسب ما َل 

 مشقة عليه فيه. 

 -أقوال الفقهاء : 

دم السمك كثر أو قل َل ينجس الثوب وَل الجسد وَل الماء ودم البراغيث والبق  -

كذلك، وأما سائر الدماء كلها فإن قليلها وكثيرها يفسد الماء، وأما في الثوب والجسد: 

فإن كان في أحدهما منه مقدار الدرهم البغلي فأقل فَل ينجس ويصلى به، وما كان 

لي فإنه ينجس وتبطل به الصَلة، فإن كان في الجسد فَل منه أكثر من قدر الدرهم البغ

يزال إَل بالماء، وإذا كان في الثوب فإنه يزال بالماء وبأي شيء أزاله من غير الماء، 

فإن كان في خف أو نعل، فإن كان يابسا أجزأ فيه الحك فقط، وإن كان رطبا لم 

 يجزئ إَل الغسل بأي شيء غسل. ) أبو حنيفة ( 

 ك كله ليس فرضا، وَل يزال إَل بالماء. )مالك ( إزالة ذل -

 إزالة ذلك كله فرض وَل يزال إَل بالماء. ) الشافعي (  -

  -اآليات و اِلحاديث واآلثار الواردة :
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   [٥٤١قول َّللا تعالى }أو دما مسفوحا{ ]اْلنعام:  -

}حرمت وقد أجاب ابن حزم عن ذلك قائَل بحرمة الدم في العموم : وقد قال تعالى: 

[ فعم تعالى كل دم وكل ميتة، فكان هذا ٣عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير{ ]المائدة: 

 شرعا زائدا على اآلية اْلخرى .

 -صلى َّللا عليه وسلم  -جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي »عن عائشة قالت:  -

َل، إنما ذلك فقالت: يا رسول َّللا إني امرأة أستحاض فَل أطهر أفأدع الصَلة؟ قال 

عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصَلة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك 

 صحيح (« ) الدم وصلي

صلى َّللا عليه  -أتت امرأة النبي »قالت  -هي ابنة أبي بكر الصديق  -عن أسماء  -

فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه  -وسلم 

 «ء وتنضحه وتصلي فيهبالما

عن غسلها من المحيض  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن امرأة سألت النبي »عن عائشة  -

فأمرها كيف تغتسل. قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت: كيف أتطهر 

 صحيح (« . ) بها؟ قال: سبحان َّللا، تطهري فاجتبذتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم

كيف أغتسل عند  -صلى َّللا عليه وسلم  -مرأة سألت النبي أن ا»عن عائشة  -

ضعيف ( ) فيه إبراهيم بن « ) الطهر؟ فقال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها

مهاجر وهو ضعيف، ومن طريق منصور بن صفية وقد ضعف، وليس ممن يحتج 

 بروايته (

  099]مسألة تطهير المذي بالماء[ م

اء، يغسل مخرجه من الذكر وينضح بالماء ما قال ابن حزم : والمذي تطهيره بالم

 مس منه الثوب.

  -أقوال الصحابة والفقهاء :

 يغسل الذكر كله . ) مالك (  -

  -اِلحاديث واآلثار :

صلى  -عن المقداد بن اْلسود " أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول َّللا  -

منه المذي، قال فسألت رسول عن الرجل إذا دنا من امرأته فخرج  -َّللا عليه وسلم 

إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه بالماء »عن ذلك فقال  -صلى َّللا عليه وسلم  -َّللا 

 صحيح (« ) وليتوضأ وضوءه للصَلة
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صلى َّللا  -كنت رجَل مذاء فأمرت رجَل يسأل النبي »عن علي بن أبي طالب قال  -

 صحيح (« ) كركلمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذ -عليه وسلم 

كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر الغسل »سهل بن حنيف قال حماد في حديثه  -

عن المذي فقال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -منه ثم اتفقوا كلهم قال سألت رسول َّللا 

يكفيك منه الوضوء، قلت: أرأيت ما يصيب ثوبي منه؟ قال: تأخذ كفا من ماء فتنضح 

 (صحيح« ) هثوبك حيث ترى أنه أصاب

 ٥٨٦ ]مسألة تطهير اْلناء إذا كان لكتابي[ م

قال ابن حزم : وتطهير اْلناء إذا كان لكتابي من كل ما يجب تطهيره منه بالماء 

بالماء، فإن  -سواء علمنا فيه نجاسة أو لم نعلم  -وعلى كل حال إذا لم يجد غيرها 

فبأي شيء أزاله كائنا ما كان  كان إناء مسلم فهو طاهر، فإن تيقن فيه ما يلزم اجتنابه

من الطاهرات إَل أن يكون لحم حمار أهلي أو ودكه أو شحمه أو شيئا منه فَل يجوز 

 أن يطهر إَل بالماء وَل بد.

 -اِلحاديث واآلثار:

يا نبي َّللا إنا بأرض أهلها أهل كتاب نحتاج فيها »عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال  -

: َل تقربوها ما وجدتم بدا، فإذا لم -ليه الصَلة والسَلم ع -إلى قدورهم وآنيتهم، فقال 

 صحيح ( « . ) تجدوا بدا فاغسلوها بالماء واطبخوا واشربوا

إلى  -صلى َّللا عليه وسلم  -خرجنا مع رسول َّللا »عن سلمة بن اْلكوع قال  -

يهم خيبر، ثم إن َّللا تعالى فتحها عليهم، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عل

: ما هذه النيران، على -صلى َّللا عليه وسلم  -أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول َّللا 

أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم، قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر 

: أهريقوها واكسروها، فقال رجل: -صلى َّللا عليه وسلم  -اْلنسية، فقال رسول َّللا 

 صحيح ( « ) غسلها؟ قال: أو ذاكيا رسول َّللا أو نهريقها ون

  099]مسألة ولوغ الكلب في اْلناء[ م  -

كلب صيد أو  -قال ابن حزم : فإن ولغ في اْلناء كلب، أي إناء كان وأي كلب كان 

فالفرض إهراق ما في ذلك اْلناء كائنا ما كان ثم يغسل  -غيره، صغيرا أو كبيرا 

مع الماء وَل بد، وذلك الماء الذي يطهر به بالماء سبع مرات، وَل بد أوَلهن بالتراب 

اْلناء طاهر حَلل، فإن أكل الكلب في اْلناء ولم يلغ فيه أو أدخل رجله أو ذنبه أو 

وقع بكله فيه لم يلزم غسل اْلناء وَل هرق ما فيه ألبتة وهو حَلل طاهر كله كما 

ما َل يسمى كان، وكذلك لو ولغ الكلب في بقعة في اْلرض أو في يد إنسان أو في 

 إناء فَل يلزم غسل شيء من ذلك وَل هرق ما فيه.
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والولوغ هو الشرب فقط، فلو مس لعاب الكلب أو عرقه الجسد أو الثوب أو اْلناء أو 

متاعا ما أو الصيد، ففرض إزالة ذلك بما أزاله ماء كان أو غيره، وَل بد من كل ما 

 ذكرنا إَل من الثوب فَل يزال إَل بالماء.

 -لصحابة والفقهاء :أقوال ا

بمثل قول المؤلف يقول أبو هريرة و ابن عباس وعروة بن الزبير وطاوس وعمرو  -

بن دينار والحسن البصري و أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور 

 وداود وجملة أصحاب الحديث.

هراق ما عدا إن كان الماء في اْلناء خمسمائة رطل لم يهرق لولوغ الكلب فيه، و ي -

ويغسل من ولوغ الخنزير في اْلناء سبعا كما يغسل من الكلب، ولم   الماء وإن كثر،

 ير ذلك في ولوغ شيء من السباع وَل غير الخنزير أصَل. ) الشافعي ( 

وقال مالك في بعض أقواله: يتوضأ بذلك الماء وتردد في غسل اْلناء سبع مرات  -

قول له آخر: يهرق الماء ويغسل اْلناء سبع مرات فمرة لم يره ومرة رآه، وقال في 

فإن كان لبنا لم يهرق ولكن يغسل اْلناء سبع مرات ويؤكل ما فيه، ومرة قال: يهرق 

 كل ذلك ويغسل اْلناء سبع مرات.

يهرق كل ما ولغ فيه الكلب أي شيء كان كثر أم قل، ومن توضأ بذلك الماء أعاد  -

 اْلناء منه إَل مرة. ) أبو حنيفة ( الوضوء والصلوات أبدا، وَل يغسل 

إنما كان هذا إذ أمر بقتل الكَلب، فلما نهى عن قتلها نسخ ذلك. ) قول ذكره المؤلف  -

 عن البعض ولم يسمهم ( . 

 -اِلحاديث واآلثار : -

إذا ولغ الكلب في » -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة قال: قال رسول َّللا  -

 صحيح ( « . ) ليغسله سبع مرات إناء أحدكم فليرقه ثم

طهور إناء أحدكم : »-صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة قال: قال رسول َّللا  -

 صحيح ( « .) إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوَلهن بالتراب

 وَل يصح ما روى عن أبي هريرة من أنه قد خالف ذلك الخبر ، ذكر ذلك المؤلف . 

بقتل الكَلب ثم قال: ما  -صلى َّللا عليه وسلم  -أمر رسول َّللا »ال عن ابن مغفل ق -

إذا ولغ : »-عليه السَلم  -وقال « . لهم ولها؟ فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم

 صحيح ( « . ) الكلب في اْلناء فاغسلوه سبع مرات والثامنة عفروه بالتراب
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« والسابعة بالتراب»بعضها  قال ابن حزم : وقد جاء هذا الخبر بروايات شتى، في

وكل ذلك َل يختلف معناه، ْلن اْلولى هي بَل شك « إحداهن بالتراب»وفي بعضها 

إحدى الغسَلت. وفي لفظة " اْلولى " بيان أيتهن هي، فمن جعل التراب في أوَلهن 

فقد جعله في إحداهن بَل شك واستعمل اللفظتين معا، ومن جعله في غير أوَلهن فقد 

في أن يكون ذلك في أوَلهن، وهذا َل  -صلى َّللا عليه وسلم  -رسول َّللا خالف أمر 

يحل، وَل شك ندري أن تعفيره بالتراب في أوَلهن تطهير ثامن إلى السبع غسَلت، 

عليه  -وأن تلك الغسلة سابقة لسائرهن إذا جمعن، وبهذا تصح الطاعة لجميع ألفاظه 

بدل التراب غيره، ْلنه تعد لحد رسول  المأثورة في هذا الخبر، وَل يجزئ -السَلم 

 .-صلى َّللا عليه وسلم  -َّللا 

وقال أيضا : وأما وجوب إزالة لعاب الكلب وعرقه في أي شيء كان فِلن َّللا تعالى 

حرم كل ذي ناب من السباع، والكلب ذو ناب من السباع، فهو حرام، وبعض الحرام 

لحرام فرض إزالته واجتنابه، ولم حرام بَل شك، ولعابه وعرقه بعضه فهما حرام، وا

[ وقد ٤يجز أن يزال من الثوب إَل بالماء لقول َّللا تعالى: }وثيابك فطهر{ ]المدثر: 

 قلنا إن التطهير َل يكون إَل بالماء، وبالتراب عند عدم الماء.

  099]مسألة حكم اْلناء إذا ولغ فيه الهر[ م 

ق ما فيه، لكن يؤكل أو يشرب أو قال ابن حزم : فإن ولغ في اْلناء الهر لم يهر

يستعمل، ثم يغسل اْلناء بالماء مرة واحدة فقط، وَل يلزم إزالة لعابه مما عدا اْلناء 

 والثوب بالماء لكن بما أزاله ومن الثوب بالماء فقط.

وقال أيضا : ووجب غسل لعابه من الثوب، ْلن الهر ذو ناب من السباع فهو حرام، 

كل حرام نجسا، وَل نجس إَل ما سماه َّللا تعالى أو  وبعض الحرام حرام، وليس

 رسوله نجسا، والحرير والذهب حرام على الرجال وليسا بنجسين.

 -أقوال الفقهاء : 

 يهرق ما ولغ فيه الهر وَل يجزئ الوضوء به، ويغسل اْلناء مرة. )أبو حنيفة (  -

 شافعي ( يتوضأ بما ولغ فيه الهر وَل يغسل منه اْلناء . ) مالك وال -

 ما ولغ فيه الهر بمنزلة ما ولغ فيه الكلب . ) طاووس وعطاء (  -

يغسل اْلناء من ولوغ الهر ) أبو هريرة وسعيد بن المسيب والحسن البصري  -

 وطاوس وعطاء(

  -اِلحاديث واآلثار :
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إذا ولغ الكلب في اْلناء »قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -أبي هريرة عن النبي عن  -

 صحيح ( « . ) سبع مرات والهر مرة فاغسله

عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ولد أبي قتادة أنها صبت ْلبي قتادة ماء  -

يتوضأ به، فجاءت هرة تشرب فأصغى لها اْلناء فجعلت أنظر، فقال: أتعجبين يا ابنة 

فين إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوا -صلى َّللا عليه وسلم  -أخي قال رسول َّللا 

 صحيح (« . ) عليكم أو الطوافات

 092]مسألة تطهير جلد الميتة[م

ولو أنها جلد خنزير أو كلب أو  -قال ابن حزم : وتطهير جلد الميتة، أي ميتة كانت 

طاهر، فإذا دبغ حل بيعه والصَلة  -بأي شيء دبغ  -فإنه بالدباغ  -سبع أو غير ذلك 

 أن جلد الميتة المذكور َل يحل أكله عليه، وكان كجلد ما ذكي مما يحل أكله، إَل

بحال، حاشا جلد اْلنسان، فإنه َل يحل أن يدبغ وَل أن يسلخ، وَل بد من دفنه وإن كان 

 كافرا.

وصوف الميتة وشعرها وريشها ووبرها حرام قبل الدباغ حَلل بعده، وعظمها 

 وَل شحمها. وقرنها مباح كله َل يحل أكله وَل يحل بيع الميتة وَل اَلنتفاع بعصبها

وقال أيضا : وأما العظم والريش والقرن فكل ذلك من الحي بعض الحي، والحي 

مباح ملكه وبيعه إَل ما منع من ذلك نص، وكل ذلك من الميتة ميتة، وقد صح تحريم 

بيع الميتة، وبعض الميتة ميتة، فَل يحل بيع شيء من  -صلى َّللا عليه وسلم  -النبي 

فأباح ما عدا « إنما حرم أكلها: »-عليه السَلم  -جائز، لقوله  ذلك، واَلنتفاع بكل ذلك

 ذلك إَل ما حرم باسمه من بيعها واَلدهان بشحومها، ومن عصبها ولحمها.

 -أقوال الفقهاء :

 َل يحل استعمال جلد الميتة وإن دبغ ) ابن حنبل ( -

وقرنها َل جلد الميتة إذا دبغ وعظامها وعصبها وعقبها وصوفها وشعرها ووبرها  -

بأس باَلنتفاع بكل ذلك، وبيعه جائز، والصَلة في جلدها إذا دبغ جائز، أي جلد كان 

 حاشا جلد الخنزير. ) أبو حنيفة (

َل خير في عظام الميتة وهي ميتة، وَل يصلى في شيء من جلود الميتة وإن  -

دبغت، وَل يحل بيعها، أي جلد كان، وَل يستقى فيها، لكن جلود ما يؤكل لحمه إذا 

دبغت جاز القعود عليها وأن يغربل عليها، وكره اَلستقاء فيها بآخرة لنفسه، ولم يمنع 

ا دبغت مباحة للجلوس والغربلة. ولم ير جلد عن ذلك غيره. ورأى جلود السباع إذ
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الحمار وإن دبغ يجوز استعماله، ولم ير استعمال قرن الميتة وَل سنها وَل ظلفها وَل 

 ريشها. وأباح صوف الميتة وشعرها ووبرها. وكذلك إن أخذت من حي. ) مالك ( 

 يتوضأ في جلود الميتة إذا دبغت أي جلد كان. إَل جلد كلب أو خنزير. -

سن وَل  -وَل يطهر بالدباغ َل صوف وَل شعر وَل وبر وَل عظم وَل قرن وَل 

 ريش. إَل الجلد وحده فقط. )الشافعي (

روى المؤلف اْلباحة عن إبراهيم النخعي واْلوزاعي وسفيان الثوري والليث بن  -

 سعد والزهري و عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وابن سيرين . 

 : اِلحاديث واآلثار

أيما إهاب دبغ »يقول:  -صلى َّللا عليه وسلم  -ابن عباس يقول: سمعت رسول َّللا  -

 « .فقد طهر

على شاة لموَلة  -صلى َّللا عليه وسلم  -مر رسول َّللا »عن ابن عباس قال  -

لميمونة ميتة فقال: أفَل انتفعتم بإهابها قالوا: وكيف وهي ميتة يا رسول َّللا؟ قال: إنما 

 . ) صحيح (« حرم لحمها

في غزوة تبوك دعا  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن رسول َّللا »عن سلمة بن المحبق  -

بماء من عند امرأة فقالت: ما عندي إَل في قربة لي ميتة. قال: أليس قد دبغتها؟ قالت: 

 صحيح (« . ) بلى. قال: فإن دباغها ذكاتها

صلى َّللا عليه  -سول َّللا عن الحسن ثنا جون بن قتادة التميمي قال " كنا مع ر -

 صحيح (« ) دباغ الميتة طهورها»فإن  -فقال في حديث ذكره  -وسلم 

يقول عام الفتح  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن جابر بن عبد َّللا أنه سمع رسول َّللا  -

وهو بمكة إن َّللا ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير واْلصنام، فقيل يا 

وم الميتة فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها رسول َّللا: أرأيت شح

عند ذلك: قاتل َّللا  -صلى َّللا عليه وسلم  -الناس؟ قال َل. هو حرام. فقال رسول َّللا 

 « .اليهود، إن َّللا لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه

: أَل -صلى َّللا عليه وسلم  -كتب إلينا رسول َّللا »عن عبد َّللا بن عكيم قال  -

 صحيح ( « ) تستنفعوا من الميتة بإهاب وَل عصب

 قال ابن حزم : هذا خبر صحيح وَل يخالف ما قبله.
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بل هو حق، َل يحل أن ينتفع من الميتة بإهاب إَل حتى يدبغ، كما جاء في اْلحاديث 

بعضها بعضها لبعض فرض، وَل يحل ضرب  -عليه السَلم  -اْلخر، إذ ضم أقواله 

 ببعض، ْلنها كلها حق من عند َّللا عز وجل.

 صحيح ( « ) دباغ اْلديم ذكاته»عن أم المؤمنين عائشة وعمر بن الخطاب  -

عن أم المؤمنين ميمونة أنها دبغت جلد شاة ميتة فلم تزل تنبذ فيه حتى بلي )  -

 صحيح (

 091]مسألة إناء الخمر إن تخللت الخمر فيه[ م 

اء الخمر إن تخللت الخمر فيه فقد صار طاهرا يتوضأ فيه ويشرب قال ابن حزم : وإن

بأي شيء من الطاهرات أزيل،  -وَل بد  -وإن لم يغسل، فإن أهرقت أزيل أثر الخمر 

ويطهر اْلناء حينئذ سواء كان فخارا أو عودا أو خشبا أو نحاسا أو حجرا أو غير 

 ذلك.

 -اِلحاديث واآلثار :

نعم اْلدام » -صلى َّللا عليه وسلم  -ل: قال رسول َّللا عن جابر بن عبد َّللا قا -

 صحيح (« ) الخل

 090]مسألة المني طاهر[  م 

قال ابن حزم : والمني طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب وَل تجب 

 إزالته، والبصاق مثله وَل فرق.

لى َّللا عليه ص -وقال أيضا : قال علي: ولو كان نجسا لما ترك َّللا تعالى رسوله 

 يصلي به، وْلخبره كما أخبره إذ صلى بنعليه وفيهما قذر فخلعهما. -وسلم 

  -أقوال الفقهاء :

وبمثل قول المؤلف يقول سفيان الثوري والشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل وأبي  -

 سليمان وجميع أصحابهم . 

 (بن المسيبعن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأنس وسعيد . )روى سلهيغ المني -

 إن كان رطبا يغسل وإن كان يابسا يحت . ) ابن عمر ( -

هو نجس، فإن كان في الجسد منه أكثر من قدر الدرهم البغلي لم يجزئ في إزالته  -

غير الماء، فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل أجزأت إزالته بغير الماء، فإن كان في 

درهم البغلي، فإن كان رطبا لم يجز إَل الثوب أو النعل أو الخف منه أكثر من قدر ال
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غسله بأي مائع كان، فإن كان يابسا أو كان قدر الدرهم البغلي فأقل وإن كان رطبا 

 أجزأ مسحه فقط . ) ابو حنيفة (

  -اِلحاديث واآلثار :

أرسلت عائشة أم المؤمنين إلى ضيف لها تدعوه فقالوا: »عن همام بن الحارث قال  -

 -ثوبه، قالت ولم يغسله؟ لقد كنت أفركه من ثوب رسول َّللا هو يغسل جنابة في 

 صلى َّللا عليه وسلم ) صحيح (

كنت نازَل على عائشة فاحتلمت في ثوبي »عن عبد َّللا بن شهاب الخوَلني قال  -

فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة: ما حملك 

يت ما يرى النائم في منامه: قالت: هل رأيت فيهما على ما صنعت بثوبيك؟ قلت: رأ

شيئا؟ قلت َل، قالت: فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني ْلحكه من ثوب رسول 

 صحيح ( « ) يابسا بظفري -صلى َّللا عليه وسلم  -َّللا 

صلى  -أن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول َّللا »عن اْلسود بن يزيد  -

 فيصلي فيه . )صحيح(  -سلم َّللا عليه و

كان يغسل المني وكنت أغسله  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن رسول َّللا »عن عائشة  -

 صحيح (« ) -صلى َّللا عليه وسلم  -من ثوب رسول َّللا 

« ) كان يأمر بحته -صلى َّللا عليه وسلم  -أن رسول َّللا »عن عائشة في المني  -

بن مسعود النهدي، بصري ضعيف مصحف  ضعيف ( ) انفرد به أبو حذيفة موسى

كثير الخطإ، روى عن سفيان البواطل، قال أحمد بن حنبل فيه: هو شبه َل شيء، كأن 

 سفيان الذي يحدث عنه أبو حذيفة ليس سفيان الذي يحدث عنه الناس( 

 أن سعد بن أبي وقاص كان يفرك المني من ثوبه . )صحيح (  -

وب، هو بمنزلة النخام والبزاق امسحه بإذخرة عن ابن عباس في المني يصيب الث -

 أو بخرقة، وَل تغسله إن شئت إَل أن تقذره أو تكره أن يرى في ثوبك . ) صحيح(

 099]مسألة إذا أحرقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادا أو ترابا[ م 

ا، فكل قال ابن حزم : وإذا أحرقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادا أو تراب

ذلك طاهر، ويتيمم بذلك التراب، برهان ذلك أن اْلحكام إنما هي على ما حكم َّللا 

تعالى بها فيه مما يقع عليه ذلك اَلسم الذي به خاطبنا َّللا عز وجل، فإذا سقط ذلك 

اَلسم فقد سقط ذلك الحكم، وأنه غير الذي حكم َّللا تعالى فيه. والعذرة غير التراب 

الخمر غير الخل، واْلنسان غير الدم الذي منه خلق، والميتة  وغير الرماد، وكذلك

 غير التراب.
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 099]مسألة لعاب المؤمنين من الرجال والنساء[ م 

الجنب منهم والحائض  -قال ابن حزم :  ولعاب المؤمنين من الرجال والنساء 

ولعاب الخيل وكل ما يؤكل لحمه، وعرق كل ذلك ودمعه، وسؤر كل ما  -وغيرهما 

 طاهر مباح الصَلة به. -كل لحمه يؤ

  -اِلحاديث واآلثار :

لقيه في بعض طرق المدينة وأبو  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة أن النبي  -

هريرة جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا 

ال: سبحان َّللا إن هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة ق

 )صحيح(« المؤمن َل ينجس

 099]مسألة لعاب الكفار من الرجال والنساء الكتابيين وغيرهم[ م 

نجس كله،  -الكتابيين وغيرهم  -قال ابن حزم : ولعاب الكفار من الرجال والنساء 

وكذلك العرق منهم والدمع، وكل ما كان منهم، ولعاب كل ما َل يحل أكل لحمه من 

و غيره، من خنزير أو كلب أو هر أو سبع أو فأر، حاشا الضبع فقط، وعرق طائر أ

حرام واجب اجتنابه. برهان ذلك قول َّللا تعالى: }إنما  -كل ما ذكرنا ودمعه 

 [ وبيقين يجب أن بعض النجس نجس .٨٩المشركون نجس{ ]التوبة: 

ب اجتنابه، وقال أيضا : وأما كل ما َل يحل أكله فهو حرام بالنص، والحرام واج

 وبعض الحرام حرام. وبعض الواجب اجتنابه واجب اجتنابه .

 -اِلحاديث واآلثار :

عن كل ذي ناب من  -صلى َّللا عليه وسلم  -نهى رسول َّللا »عن ابن عباس قال  -

 صحيح (« . ) السباع وعن كل ذي مخلب من الطير

عن الضبع،  -وسلم  صلى َّللا عليه -سألت رسول َّللا »عن جابر بن عبد َّللا قال  -

 صحيح (« . ) فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم

عن حذيفة بن أسيد يقول عن الدجال " وَل يسخر له من المطايا إَل الحمار فهو  -

 رجس على رجس. ) صحيح (

  099]مسألة سؤر كل كافر أو كافرة وسؤر كل ما يؤكل لحمه أو َل يؤكل لحمه[ م 

قال ابن حزم : وسؤر كل كافر أو كافرة وسؤر كل ما يؤكل لحمه أو َل يؤكل لحمه 

إذا لم يظهر هنالك  -من خنزير أو سبع أو حمار أهلي أو دجاج مخلى أو غير مخلى 
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فهو طاهر حَلل، حاشا ما ولغ فيه الكلب فقط، وَل  -للعاب ما َل يؤكل لحمه أثر 

 ولغ فيه الكلب والهر فقط.يجب غسل اْلناء من شيء منه، حاشا ما 

وقال أيضا : وَل يكون نجسا إَل ما جاء النص بأنه نجس، وإَل فلو كان كل حرام 

 نجسا لكان ابن آدم نجسا .

  -أقوال الفقهاء :

إن شرب في اْلناء شيء من الحيوان الذي يؤكل لحمه فهو طاهر، والوضوء بذلك  -

 الماء جائز ، 

لحمه من بغل أو حمار أو كلب أو هر أو سبع أو فإن شرب في اْلناء ما َل يؤكل 

 خنزير فهو نجس: وَل يجزئ الوضوء به، ومن توضأ به أعاد أبدا . ) ابو حنيفة ( 

من  -وكل ما َل يؤكل لحمه طاهر كسؤر غيره وَل فرق ، وأما ما أكل الجيف  -

تن ) فإن شرب من ماء لم يتوضأ به وكذلك الدجاج التي تأكل الن -الطير والسباع 

 مالك ( 

طاهر، وكذلك لعابه حاشا  -الحَلل أكله والحرام أكله  -سؤر كل شيء من الحيوان  -

 الكلب والخنزير . ) الشافعي ( 

 حكم المائع حكم اللحم المماس له. ) نسبه المؤلف إلى قول لم يسمهم ( -

 099]مسألة حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة[ م 

من ماء أو زيت أو سمن أو لبن أو ماء ورد أو عسل  -قال ابن حزم: وكل شيء مائع 

أو مرق أو طيب أو غير ذلك، أي شيء كان، إذا وقعت فيه نجاسة أو شيء حرام 

يجب اجتنابه أو ميتة، فإن غير ذلك لون ما وقع فيه أو طعمه أو ريحه فقد فسد كله 

فإن لم يغير شيئا من لون ما وقع فيه وَل من  وحرم أكله، ولم يجز استعماله وَل بيعه،

إن كان قبل ذلك  -طعمه وَل من ريحه، فذلك المائع حَلل أكله وشربه واستعماله 

والوضوء حَلل بذلك الماء، والتطهر به في الغسل أيضا كذلك، وبيع ما كان  -كذلك 

ي َل يجري حرام جائزا بيعه قبل ذلك حَلل ....... إَل أن البائل في الماء الراكد الذ

عليه الوضوء بذلك الماء واَلغتسال به لفرض أو لغيره، وحكمه التيمم إن لم يجد 

غيره. وذلك الماء طاهر حَلل شربه له ولغيره، إن لم يغير البول شيئا من أوصافه. 

وحَلل الوضوء به والغسل به لغيره. فلو أحدث في الماء أو بال خارجا منه ثم جرى 

 هر، يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره..... البول فيه فهو طا

وحاشا ما ولغ فيه الكلب فإنه يهرق وَل بد كما قدمنا في بابه، وحاشا السمن يقع فيه 

 -الفأر ميتا أو يموت فيه أو يخرج منه حيا ذكرا كان الفأر أو أنثى صغيرا أو كبيرا 
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يتا أو خرج منه حيا فإنه إن كان ذائبا حين موت الفأر فيه، أو حين وقوعه فيه م

ولم يحل اَلنتفاع به جمد بعد  -ولو أنه ألف ألف قنطار أو أقل أو أكثر  -أهرق كله 

ذلك أو لم يجمد وإن كان حين موت الفأر فيه أو وقوعه فيه ميتا جامدا واتصل 

جموده، فإن الفأر يؤخذ منه وما حوله ويرمى، والباقي حَلل أكله وبيعه واَلدهان به 

 قل أو كثر.

  -أقوال الفقهاء :

إن وقعت خمر أو ميتة أو بول أو عذرة أو نجاسة في ماء راكد نجس كله قلت  -

النجاسة أو كثرت، ووجب هرقه كله ......  إَل أن يكون إذا حرك أحد طرفيه لم 

يتحرك اآلخر، فإنه طاهر حينئذ ... فإن وقعت النجاسة أو الحرام في بئر، فإن كان 

فأرة فماتت، فأخرجا، فإن البئر قد تنجست، وطهورها أن  ذلك عصفورا فمات، أو

يستقى منها عشرون دلوا والباقي طاهر. فإن كانت دجاجة أو سنورا فأخرجا حين 

ماتا فطهورها أربعون دلوا والباقي طاهر، فإن كانت شاة فأخرجت حين ماتت أو 

جة أو السنور بعدما انتفخت أو تفسخت، أو لم تخرج الفأرة وَل العصفور وَل الدجا

إَل بعد اَلنتفاخ أو اَلنفساخ، فطهور البئر أن تنزح، وحد النزح عند أبي حنيفة وأبي 

يوسف أن يغلبه الماء، وعند محمد بن الحسن مائتا دلو، فلو وقع في البئر سنور أو 

فأر أو حنش فأخرج ذلك وهي أحياء، فالماء طاهر يتوضأ به، ويستحب أن ينزح 

لو وقع فيها كلب أو حمار فأخرجا حيين فَل بد من نزح البئر منها عشرون دلوا، ف

حتى يغلبهم الماء، فلو بالت شاة في البئر وجب نزحها حتى يغلبهم، قل البول أو كثر. 

وكذلك لو بال فيها بعير عندهم، فلو وقع فيها بعرتان من بعر اْلبل أو بعر الغنم لم 

 يضرها ذلك. ) أبوحنيفة (

 - اِلحاديث واآلثار :

قال: " إذا بصقت  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن سلمان الفارسي صاحب رسول َّللا  -

على جلدك وأنت متوضئ فإن البصاق ليس بطاهر فَل تصل حتى تغسله  ) صحيح 

) 

َل يبولن أحدكم في »قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة أن رسول َّللا  -

 صحيح ( « . ) نهالماء الدائم الذي َل يجري ثم يغتسل م

َل يبولن أحدكم في : »-صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة قال: قال رسول َّللا  -

 صحيح ( « ) الماء الدائم الذي َل يجري ثم يغتسل منه

عن الفأرة تقع في  -صلى َّللا عليه وسلم  -سئل رسول َّللا »عن أبي هريرة قال  -

 صحيح ( « ) لها وإن كان مائعا فَل تقربوهالسمن قال: إذا كان جامدا فألقوها وما حو
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قال «  وإن كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به أو قال: انتفعوا به»عن أبي هريرة  -

المؤلف : عبد الواحد قد شك في لفظة الحديث فصح أنه لم يضبطه وَل شك في أن 

د عبد الرزاق أحفظ لحديث معمر. وأيضا فلم يختلف عن معمر عن الزهري عن عبي

 َّللا عن ابن عباس عن ميمونة. ومن لم يختلف عليه أحق بالضبط ممن اختلف عليه.

عليه  -سئل عن فأرة وقعت في ودك فقال  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن رسول َّللا  -

: اطرحوها وما حولها إن كان جامدا، قيل: وإن كان مائعا؟ قال: فانتفعوا به -السَلم 

م يروه أحد إَل عبد الجبار بن عمر، وهو َل شيء، ضعيف ( هذا ل« . ) وَل تأكلوه

 ضعفه ابن معين والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم .

في الفأرة إذا وقعت في السمن فماتت فيه  -رضي َّللا عنه  -عن علي بن أبي طالب  -

قال: إن كان جامدا فاطرحها وما حولها وكل بقيته، وإن كان ذائبا فأهرقه.  )  -

 صحيح ( 

ضعف المؤلف هذه الزيادة فقال : هذا إنما جاء « خذوا مما حولها قدر الكف.» -

عن ابن المسيب فقط، ومن  -وهو كذاب  -مرسَل من رواية أبي جابر البياضي 

عن عطاء بن يسار، وشريك ضعيف، وَل  -وهو ضعيف  -رواية شريك بن أبي نمر 

 ء.حجة في مرسل ولو رواه الثقات، فكيف من رواية الضعفا

 عن ابن عباس وابن الزبير: أنهما نزحا زمزم من زنجي مات فيها ) صحيح (  -

 عن ابن عباس: أربع َل تنجس، الماء والثوب واْلنسان واْلرض ) صحيح ( -

 099]مسألة البول كله من كل حيوان حرام أكله[ م

ه أو إنسان أو غير إنسان، مما يؤكل لحم -قال ابن حزم : والبول كله من كل حيوان 

َل يؤكل لحمه نحو ما ذكرنا كذلك، أو من طائر يؤكل لحمه أو َل يؤكل لحمه، فكل 

ذلك حرام أكله وشربه إَل لضرورة تداو أو إكراه أو جوع أو عطش فقط وفرض 

اجتنابه في الطهارة والصَلة إَل ما َل يمكن التحفظ منه إَل بحرج فهو معفو عنه 

 كونيم الذباب ونجو البراغيث .

  -أقوال الفقهاء :

بمثل قول المؤلف يقول ابن عمر و جابر بن زيد والحسن و سعيد بن المسيب  -

 والزهري و محمد بن سيرين وحماد بن أبي سليمان و الشافعي ، 

البول كله نجس ، وبعضه أغلظ من بعض ، فبول كل ما يؤكل لحمه َل ينجس  -

 فاحشا . ) أبو حنيفة ( الثوب وَل تعاد منه الصَلة، إَل أن يكون كثيرا 
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َل تبطل الصَلة وَل ينجس الثوب إَل إذا كان بول ما يؤكل لحمه شبرا في شبر )  -

 أبو يوسف(

َل يبطل بول ما َل يؤكل لحمه الصَلة إَل إذا كان قدره أكبر من الدرهم البغلي . )  -

 اْلحناف( 

لحمه ونجوه ونجو بول كل ما يؤكل لحمه طاهر كثر أم قل. وأما بول ما َل يؤكل  -

 ما يؤكل لحمه فكل ذلك نجس . ) زفر ( 

بول ما َل يؤكل لحمه ونجوه نجس، وبول ما يؤكل لحمه ونجوه طاهران إَل أن  -

يشرب ماء نجسا فبوله حينئذ نجس، وكذلك ما يأكل الدجاج من نجاسات فخرقها 

 نجس . ) مالك ( 

طاهر، حاشا بول اْلنسان  فهو -أكل لحمه أو لم يؤكل  -بول كل حيوان ونجوه  -

 ونجوه فقط فهما نجسان . ) داود الظاهري ( 

فيمن أصاب عمامته بول بعير قاَل جميعا: َل يغسله.  ) محمد بن علي بن الحسين  -

 ونافع مولى ابن عمر( ) صحيح ( 

  -اِلحاديث واآلثار : -

صلى َّللا  -أن قوما من عكل وعرينة قدموا على رسول َّللا »عن أنس بن مالك  -

وتكلموا باْلسَلم فقالوا: يا رسول َّللا إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل  -عليه وسلم 

بذود وراع،  -صلى َّللا عليه وسلم  -ريف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول َّللا 

 صحيح ( « ) من ألبانها وأبوالهاوأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا 

صلى َّللا عليه وسلم  -ذكر طارق بن سويد أو سويد بن طارق أنه سأل رسول َّللا  -

صلى َّللا  -عن الخمر فنهاه ثم سأله فنهاه، فقال: يا نبي َّللا إنها دواء فقال النبي  -

ضعيف ( ) إنما جاء من طريق سماك بن حرب « ) : َل، ولكنها داء-عليه وسلم 

 وهو يقبل التلقين، شهد عليه بذلك شعبة وغيره (

« عن الدواء الخبيث -صلى َّللا عليه وسلم  -نهى رسول َّللا »عن أبي هريرة قال  -

 ) يونس بن أبي إسحاق الذي انفرد به ليس بالقوي (

قال المؤلف : وما أباحه َّللا تعالى عند الضرورة فليس في تلك الحال خبيثا، بل هو 

 ن الحَلل ليس خبيثا، فصح أن الدواء الخبيث هو القتال المخوف .حَلل طيب؛ ْل

إن َّللا لم يجعل شفاءكم فيما حرم » -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أم سلمة عن النبي  -

 « عليكم
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 )باطل ْلن راويه سليمان الشيباني وهو مجهول ( 

حيث  كان يصلي في المدينة -صلى َّللا عليه وسلم  -أن رسول َّللا »عن أنس  -

 صحيح ( « ) أدركته الصَلة وفي مرابض الغنم

قال المؤلف : فإنهم قالوا: إن مرابض الغنم َل تخلو من أبوالها وَل من أبعارها. فقلنا 

لهم: أما قولكم إنها َل تخلو من أبوالها وَل من أبعارها فقد يبول الراعي أيضا بينها، 

 وليس ذلك دليَل على طهارة بول اْلنسان.

يصلي في مرابض الغنم قبل أن  -صلى َّللا عليه وسلم  -كان رسول َّللا » عن أنس -

 صحيح ( « ) يبنى المسجد

إذا لم تجدوا إَل : »-صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة قال: قال رسول َّللا  -

مرابض الغنم وأعطان اْلبل، فصلوا في مرابض الغنم، وَل تصلوا في معاطن 

 صحيح ( « . ) اْلبل

بالصَلة في مرابض الغنم دليَل على  -عليه السَلم  -لمؤلف : فلو كان أمره قال ا

عن الصَلة في أعطان اْلبل دليَل  -عليه السَلم  -طهارة أبوالها وأبعارها، كان نهيه 

عن الصَلة في أعطان  -عليه السَلم  -على نجاسة أبوالها وأبعارها، وإن كان نهيه 

بالصَلة في مرابض  -عليه السَلم  -لها، فليس أمره اْلبل ليس دليَل على نجاسة أبوا

الغنم دليَل على طهارة أبوالها وأبعارها، والمفرق بين ذلك متحكم بالباطل، َل يعجز 

من َل ورع له عن أن يأخذ بالطرف الثاني بدعوى كدعواه. فإن قال: إنما نهى عن 

ديث قيل له: وإنما أمر الصَلة في أعطان اْلبل، ْلنها خلقت من الشياطين كما في الح

بالصَلة في مرابض الغنم ْلنها من دواب الجنة كما قد صح ذلك أيضا في الحديث، 

 فخرجت الطهارة والنجاسة من كَل الخبرين .

يصلي عند البيت ومِل  -صلى َّللا عليه وسلم  -كان رسول َّللا »عن ابن مسعود  -

كم يأخذ هذا الفرث بدمه ثم من قريش جلوس وقد نحروا جزورا لهم، فقال بعضهم: أي

يمهله حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه على ظهره، قال عبد َّللا: فانبعث أشقاها فأخذ 

 -الفرث، فأمهله، فلما خر ساجدا وضعه على ظهره، فأخبرت فاطمة بنت رسول َّللا 

وهي جارية فجاءت تسعى فأخذته من ظهره، فلما فرغ من  -صلى َّللا عليه وسلم 

 صحيح(« ) لهم عليك بقريشصَلته قال: ال

 -صلى َّللا عليه وسلم  -عن ابن عمر : كنت أبيت في المسجد في عهد رسول َّللا  -

وكنت شابا عزبا، وكانت الكَلب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون 

 )صحيح(« شيئا من ذلك
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صلى َّللا  - قال المؤلف : أما حديث ابن عمر فغير مسند؛ ْلنه ليس فيه أن رسول َّللا

 عرف ببول الكَلب في المسجد فأقره . -عليه وسلم 

ببناء المساجد في الدور  -صلى َّللا عليه وسلم  -أمر رسول َّللا »عن عائشة قالت  -

 صحيح (« . ) وأن تطيب وتنظف

أحسن الناس خلقا،  -صلى َّللا عليه وسلم  -كان رسول َّللا »عن أنس بن مالك قال  -

الصَلة فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يؤم رسول فربما رأيته تحضر 

 صحيح ( « ) ونقوم خلفه فيصلي بنا -صلى َّللا عليه وسلم  -َّللا 

طعاما  -صلى َّللا عليه وسلم  -أنس بن مالك قال صنع بعض عمومتي للنبي »عن  -

 -فحول وقال: إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه فأتاه وفي البيت فحل من تلك ال

« ) بجانب منه فكنس ورش فصلى وصلينا معه -عليه السَلم  -فأمر  -يعني حصيرا 

 صحيح (

ما أكل لحمه فَل » -صلى َّللا عليه وسلم  -عن البراء بن عازب عن رسول َّللا  -

 موضوع ( ) فيه سوار بن مصعب متروك عند جميع أهل النقل ( « . ) بأس ببوله

سمع صوت إنسانين  -صلى َّللا عليه وسلم  - أن رسول َّللا»عن ابن عباس   -

: يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، -عليه السَلم  -يعذبان في قبورهما فقال 

 صحيح (« ) كان أحدهما َل يستتر من البول، وكان اآلخر يمشي بالنميمة

بول على الناس اجتناب ال -صلى َّللا عليه وسلم  -قال المؤلف : فافترض رسول َّللا 

 جملة، وتوعد على ذلك بالعذاب، وهذا عموم َل يجوز أن يخص منه بول دون بول .

أكثر عذاب القبر في »قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة عن النبي  -

 صحيح ( « ) البول

َل »يقول:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عائشة أم المؤمنين فقالت: سمعت رسول َّللا  -

 صحيح (« ) وهو يدافعه اْلخبثان يعني البول والنجويصلى بحضرة  وَل 

قال المؤلف : قد سمى البول جملة والنجو جملة " اْلخبثين " والخبيث محرم، قال 

[ فصح أن ٥١٤َّللا تعالى: }ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث{ ]اْلعراف: 

 كل أخبث وخبيث فهو حرام.

ناس فإنما أراد نجوهم وبولهم فقط. قلنا: نعم ال -عليه السَلم  -فإن قيل: إنما خاطب 

الناس ولكن أتى باَلسم اْلعم الذي يدخل تحته جنس  -عليه السَلم  -إنما خاطب 

نجو الناس خاصة  -عليه السَلم  -البول والنجو. وَل فرق بين من قال: إنما أراد 

ه خاصة َل بول بول كل إنسان علي -عليه السَلم  -وبولهم وبين من قال: بل إنما أراد 
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غيره من الناس، وكذلك في النجو فصح أن الواجب حمل ذلك على ما تحت اَلسم 

 الجامع للجنس كله

عن مالك بن الحارث عن أبيه قال " صلى بنا أبو موسى اْلشعري على مكان فيه  -

سرقين هذا لفظ سفيان، وقال شعبة " روث الدواب " وروينا من طريق غيرهما " 

 أمامه، وقال: هنا وهناك سواء "والصحراء 

 وعن أنس " َل بأس ببول كل ذات كرش " )صحيح ( -

 092، 099]مسألة حكم الصوف والوبر والقرن والسن يؤخذ من حي[ م 

قال المؤلف : والصوف والوبر والقرن والسن يؤخذ من حي فهو طاهر وَل يحل 

 أكله.

َل يحل أكله، وبعض ما َل برهان ذلك أن الحي طاهر وبعض الطاهر طاهر، والحي 

 يحل أكله َل يحل أكله.

وكل ذلك من الكافر نجس ومن المؤمن طاهر، والقيح من المسلم والقلس والقصة 

البيضاء وكل ما قطع منه حيا أو ميتا ولبن المؤمنة، كل ذلك طاهر، وكل ذلك من 

 الكافر والكافرة نجس.

 ا المشركون نجس{برهان ذلك ما قد ذكرنا من قول َّللا عز وجل: }إنم

  091]مسألة حكم ألبان الجَللة[ م 

 -وهي العذرة  -قال ابن حزم : وألبان الجَللة حرام، وهي اْلبل التي تأكل الجلة 

والبقر والغنم كذلك، فإن منعت من أكلها حتى سقط عنها اسم جَللة، فألبانها حَلل 

 طاهرة.

  -اِلحاديث واآلثار :

« ) نهى عن لبن الجَللة -صلى َّللا عليه وسلم  - أن رسول َّللا»عن ابن عباس  -

 صحيح ( 

عن أكل الجَللة  -صلى َّللا عليه وسلم  -نهى رسول َّللا »عن ابن عمر قال  -

 صحيح (« . ) وألبانها

 090]مسألة الوضوء بالماء المستعمل[ م 
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قال ابن حزم : والوضوء بالماء المستعمل جائز، وكذلك الغسل به للجنابة، وسواء 

وجد ماء آخر غيره أو لم يوجد، وهو الماء الذي توضأ به بعينه لفريضة أو نافلة أو 

 اغتسل به بعينه لجنابة أو غيرها، وسواء كان المتوضئ به رجَل أو امرأة. 

وقال أيضا : ولو كان ما قاله أصحاب أبي حنيفة من تنجس الماء المستعمل لما صح 

الماء الذي يفيضه المغتسل على جسده  طهر وَل وضوء وَل صَلة ْلحد أبدا، ْلن

يطهر منكبيه وصدره، ثم ينحدر إلى ظهره وبطنه، فكان يكون كل أحد مغتسَل بماء 

نجس، ومعاذ َّللا من هذا، وهكذا في غسله ذراعه ووجهه ورجله في الوضوء، ْلنه 

 َل يغسل ذراعه إَل بالماء الذي غسل به كفه، وَل يغسل أسفل وجهه إَل بالماء الذي

 قد غسل به أعَله وكذلك رجله.

  -أقوال الفقهاء :

وقول المؤلف هو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح،  -

 وهو أيضا قول سفيان الثوري وأبي ثور وداود .

 يتوضأ به إن لم يجد غيره وَل يتيمم. ) مالك (  -

ل به، ويكره شربه، وروي َل يجوز الغسل وَل الوضوء بماء قد توضأ به أو اغتس -

عنه أنه طاهر، واْلظهر عنه أنه نجس، وهو الذي روي عنه نصا، وأنه َل ينجس 

 الثوب إذا أصابه الماء المستعمل إَل أن يكون كثيرا فاحشا. ) أبو حنيفة ( 

إن كان الذي أصاب الثوب منه شبر في شبر فقد نجسه، وإن كان أقل لم ينجسه. )  -

 أبو يوسف(

ئ الوضوء وَل الغسل بماء قد اغتسل به أو توضأ به وهو طاهر كله. ) َل يجز -

 الشافعي ( 

من أدخل يده في اْلناء ليتوضأ فأخذ الماء فتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم  -

أدخل يده في اْلناء فقد حرم الوضوء بذلك الماء؛ ْلنه قد صار ماء مستعمَل، وإنما 

أدخلها حينئذ في اْلناء. ) أصحاب الشافعي يجب أن يصب منه على يده، فإذا وضأها 

) 

  -اِلحاديث واآلثار :

وجعلت لنا اْلرض كلها مسجدا وجعلت : »-صلى َّللا عليه وسلم  -وقال رسول َّللا  -

 صحيح ( « ) تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء

من مسح برأسه  -صلى َّللا عليه وسلم  -إن رسول َّللا »عن الربيع بنت معوذ قالت  -

 صحيح ( « . ) فضل ماء كان بيده
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قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم : يؤخذ للرأس ماء جديد. ) ضعيف ( ) رواه دهثم 

 عن نمران بن جارية وهو غير معروف (  -وهو ساقط َل يحتج به  -بن قران 

قال لها في غسل الجنابة إنما  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن رسول َّللا »عن أم سلمة  -

صحيح « ) كفيك أن تحثي على رأسك ثَلث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهريني

 ) 

قال لي جابر سألني ابن عمك فقال: »عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين  -

يأخذ ثَلثة  -صلى َّللا عليه وسلم  -كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان رسول َّللا 

 صحيح ( « . ) أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده

موضوع( ) وهذا َل  عن ابن عباس أن الجنب إذا اغتسل في الحوض أفسد ماءه . ) -

يصح، بل هو موضوع، وإنما ذكره الحنفيون عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم 

عن ابن عباس، وَل نعلم من هو قبل حماد، وَل نعرف ْلبراهيم سماعا من ابن عباس 

في  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن رسول َّللا  -والصحيح عن ابن عباس خَلف هذا( 

 صحيح (« ) إنما هي غسالة أيدي الناس»حمد تحريمه الصدقة على آل م

قال ابن حزم : وهذا َل حجة فيه أصَل، ْلن الَلزم لهم في احتجاجهم بهذا الخبر أن 

لم يكره ذلك وَل منعه  -عليه السَلم  -َل يحرم ذلك إَل على آل محمد خاصة، فإنه 

 أحدا غيرهم، بل أباحه لسائر الناس. 

صحيح « ) توضأ وسقى إنسانا ذلك الوضوء -يه وسلم صلى َّللا عل -أن رسول َّللا  -

 ) 

 صحيح ( « ) توضأ وصب وضوءه على جابر بن عبد َّللا» -عليه السَلم  -أنه  -

 صحيح (« ) كان إذا توضأ تمسح الناس بوضوئه» -عليه السَلم  -أنه  -

 099]مسألة حكم ونيم الذباب والبراغيث والنحل وبول الخفاش[ م  -

: وونيم الذباب والبراغيث والنحل وبول الخفاش إن كان َل يمكن قال ابن حزم 

التحفظ منه وكان في غسله حرج أو عسر لم يلزم من غسله إَل ما َل حرج فيه وَل 

 عسر.

 ٥٤٣ ]مسألة حكم القيء من كل مسلم أو كافر[ م

 -قال ابن حزم : والقيء من كل مسلم أو كافر حرام يجب اجتنابه، لقول رسول َّللا 

 -عليه السَلم  -وإنما قال « العائد في هبته كالعائد في قيئه: »-لى َّللا عليه وسلم ص

 ذلك على منع العودة في الهبة.
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 099]مسألة حكم طهارة الخمر والميسر واِلنصاب واِلزَلم[ م -

قال ابن حزم : والخمر والميسر واْلنصاب واْلزَلم رجس حرام واجب اجتنابه، 

نها بطلت صَلته . قال َّللا تعالى: }إنما الخمر والميسر فمن صلى حامَل شيئا م

[ فمن لم يجتنب ٨٠واْلنصاب واْلزَلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه{ ]المائدة: 

 ذلك في صَلته فلم يصل كما أمر، ومن لم يصل كما أمر فلم يصل.

إلى  ]مسألة نبيذ البسر والتمر والزهو والرطب والزبيب إذا جمع نبيذ واحد من هذه

 099نبيذ غيره[ م 

قال ابن حزم : ونبيذ البسر والتمر والزهو والرطب والزبيب إذا جمع نبيذ واحد من 

 هذه إلى نبيذ غيره فهو حرام واجب اجتنابه.

 وقال أيضا : َل نرى ذلك في بيت المقدس، ْلن النهي عن ذلك لم يصح.

 -اِلحاديث واآلثار :

أنه نهى عن خليط الزبيب والتمر، وعن : »-م صلى َّللا عليه وسل -عن رسول َّللا  -

« خليط البسر والتمر، وعن خليط الزهو والرطب، وقال: انتبذوا كل واحد على حدة

 ) صحيح (

  099]مسألة تحريم استقبال القبلة بالغائط والبول مطلقا[ م 

وَل قال ابن حزم : وَل يجوز استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول، َل في بنيان 

 في صحراء، وَل يجوز استقبال القبلة فقط كذلك في حال اَلستنجاء.

  -أقوال الفقهاء :

وبمثل قول المؤلف يقول: عطاء وإبراهيم النخعي، و سفيان الثوري واْلوزاعي  -

 وأبو ثور وأبو حنيفة .

رويت الكراهة في ذلك عن ابن عمر وروى عنه خَلف ذلك أيضا ، ورويت  -

 د .الكراهة عن مجاه

إنما نهي عن ذلك في الفضاء، وأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فَل بأس  -

 ) الشعبي ومالك والشافعي وروى عن ابن عمر (

يجوز استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط . ) عروة بن الزبير وداود بن  -

 علي (

  -اِلحاديث واآلثار :
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إذا أتيتم الغائط فَل »قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي أيوب " أن رسول َّللا  -

 صحيح ( « ) تستقبلوا القبلة وَل تستدبروها ببول وَل غائط ولكن شرقوا أو غربوا

 -رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول َّللا »عن ابن عمر في بعض ألفاظه  -

 صحيح ( « ) قاعدا لحاجته مستقبل القبلة -صلى َّللا عليه وسلم 

صحيح « ) يبول حيال القبلة -صلى َّللا عليه وسلم  -عن ابن عمر رأيت رسول َّللا  -

 ) 

قال ابن حزم : أما حديث ابن عمر، فليس فيه أن ذلك كان بعد النهي، وإذا لم يكن 

ذلك فيه فنحن على يقين من أن ما في حديث ابن عمر موافق لما كان الناس عليه قبل 

عن ذلك، هذا ما َل شك فيه، فإذا َل شك في  -ليه وسلم صلى َّللا ع -أن ينهى النبي 

عن ذلك  -صلى َّللا عليه وسلم  -ذلك فحكم حديث ابن عمر منسوخ قطعا بنهي النبي 

. 

أن نستقبل القبلة ببول فرأيته  -صلى َّللا عليه وسلم  -نهى رسول َّللا »عن جابر  -

 وليس بالمشهور (  فإنه رواية أبان بن صالح« ) قبل أن يقبض بعام يستقبلها

ذكر عنده أن ناسا يكرهون استقبال  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن رسول َّللا »عائشة  -

: قد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدتي -صلى َّللا عليه وسلم  -القبلة بفروجهم فقال رسول َّللا 

ضعيف ( ) فيه خالد بن أبي الصلت وهو مجهول َل يدرى من هو، « . ) القبلة

بد الرزاق فرواه عن خالد الحذاء عن كثير بن الصلت، وهذا أبطل وأخطأ فيه ع

 وأبطل؛ ْلن خالدا الحذاء لم يدرك كثير بن الصلت (

 099]مسألة جواز الوضوء والغسل للجنابة بالماء الذي اختلط بطاهر[ م 

قال ابن حزم : وكل ماء خالطه شيء طاهر مباح فظهر فيه لونه وريحه وطعمه إَل 

 عنه اسم الماء، فالوضوء به جائز والغسل به للجنابة جائز.أنه لم يزل 

وقال أيضا : وأما الوضوء بماء قد مازجه شيء طاهر فإنما يتوضأ ويغتسل بالماء، 

 وَل يضره مرور شيء طاهر على أعضائه مع الماء.

  -أقوال الفقهاء :

ن عبد وقول المؤلف هو قول إبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وأبي سلمة ب -

الرحمن بن عوف وسعيد بن جبير وأبي حنيفة  والشافعي وداود ،وروى عن مالك 

 مثل هذا القول وروى عنه خَلفه .

  -اِلحاديث واآلثار :
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 -صلى َّللا عليه وسلم  -دخلت على النبي »عن أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالت:  -

صحفة، إني ْلرى فيها أثر يوم الفتح وهو في قبة له، فوجدته قد اغتسل بماء كان في 

 صحيح ( « ) العجين، فوجدته يصلي الضحى

اغتسَل  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن ميمونة أم المؤمنين ورسول َّللا »عن أم هانئ  -

 صحيح ( « . ) من قصعة فيها أثر العجين

عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قاَل: إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي أجزأه . )  -

 صحيح ( 

ٌج ُملَيٌِّن، نافٌِع لُعْسِر  ، ويُْفتَُح: نباٌت ُمَحلٌِّل ُمنَضِّ في القاموس المحيط  : والِخْطِميُّ

البَْوِل، والَحصا، والناسا، وقَْرَحِة اْلْمعاِء، واَلْرتِعاِش، ونُْضِج الِجراحاِت، وتَْسِكيِن 

، وَحْرِق الناِر، الوَجِع، ومع الَخلِّ للبَهَِق، َوَوَجِع اْلْسناِن َمْضَمَضةً،  ونَْهِش الهَوامِّ

دانِه.  وَخْلطُ بِْزِرِه بالماِء أو َسحيِق أْصلِِه يَُجمِّ

 ولُعابُه الُمْستَْخَرُج بالماِء الحارِّ يَْنفَُع المرأةَ الَعقِيَم والُمْقَعَد.

]مسألة حكم الوضوء والغسل إذا لم يوجد شرط الجواز وهو زوال اسم الماء عنه[ 

 099م 

ن حزم : فإن سقط عنه اسم الماء جملة، كالنبيذ وغيره، لم يجز الوضوء به وَل قال اب

الغسل، والحكم حينئذ التيمم، وسواء في هذه المسألة والتي قبلها، وجد ماء آخر أم لم 

 يوجد.

وقال أيضا : ولما كان اسم الماء َل يقع على ما غلب عليه غير الماء حتى تزول عنه 

منها يؤخذ حده، صح أنه ليس ماء، وَل يجوز الوضوء بغير جميع صفات الماء التي 

 الماء .

  -أقوال الفقهاء :

قول المؤلف هو قول : مالك والشافعي وأحمد وداود و الحسن وعطاء بن أبي رباح  -

 وسفيان الثوري وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور وغيرهم.

 رمة ( النبيذ وضوء إذا لم يوجد الماء وَل يتيمم مع وجوده. ) عك -

َل يتيمم إذا عدم الماء ما دام يوجد نبيذ غير مسكر، فإن كان مسكرا فَل يتوضأ به.  -

 ) اْلوزاعي(

نبيذ التمر خاصة يجوز الوضوء به والغسل المفترض في الحضر والسفر، وجد  -

 الماء أو لم يوجد، وَل يجوز ذلك بغير نبيذ التمر . ) حميد صاحب الحسن بن حي ( 
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فيما كان خارج اْلمصار  -تمر خاصة إذا لم يسكر فإنه يتوضأ به ويغتسل إن نبيذ ال -

عند عدم الماء، فإن أسكر، فإن كان مطبوخا جاز الوضوء به  -والقرى خاصة 

والغسل كذلك، فإن كان نيئا لم يجز استعماله أصَل في ذلك، وَل يجوز الوضوء 

القرى أصَل . ) أبو حنيفة  بشيء من ذلك، َل عند عدم الماء وَل في اْلمصار وَل في

 ) 

 جميع اْلنبذة يتوضأ بها ويغتسل . ) الرواية اْلخرى عن أبي حنيفة (  -

 يتوضأ بنبيذ التمر عند عدم الماء ويتيمم معا. ) محمد بن الحسن ( -

  -اِلحاديث واآلثار :

الجن: قال له ليلة  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن رسول َّللا »عن ابن مسعود من طرق  -

صلى َّللا عليه  -معك ماء؟ قال ليس معي ماء، ولكن معي إداوة فيها نبيذ، فقال النبي 

 ضعيف (« ) : تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ ثم صلى الصبح-وسلم 

« توضأ بنبيذ وقال: تمرة طيبة وماء طهور -صلى َّللا عليه وسلم  -أن رسول َّللا » -

. 

يصح؛ ْلن في جميع طرقه من َل يعرف أو من  قال المؤلف : أما الخبر المذكور فلم

 َل خير فيه. 

وقال أيضا : ثم لو صح بنقل التواتر لم يكن لهم فيه حجة، ْلن ليلة الجن كانت بمكة 

 قبل الهجرة ولم تنزل آية الوضوء إَل بالمدينة في سورة النساء وفي سورة المائدة .

لم تجد الماء فلتتوضأ بالنبيذ. ) قال: إذا  -رضي َّللا عنه  -عن علي بن أبي طالب  -

 صحيح ( 

 (وء بالنبيذ. ) صحيحقال: َل بأس بالوض -رضي َّللا عنه  -عن علي بن أبي طالب  -

 092]مسألة عدم جواز غمس المستيقظ يديه في وضوئه[ م   -

قل النوم أو كثر، نهارا كان أو  -قال ابن حزم : وفرض على كل مستيقظ من نوم 

أَل يدخل  -مضطجعا أو قائما. في صَلة أو في غير صَلة، كيفما نام ليَل، قاعدا أو 

حتى يغسلها ثَلث  -في إناء كان وضوءه أو من نهر أو غير ذلك  -يده في وضوئه 

مرات ويستنشق ويستنثر ثَلث مرات. فإن لم يفعل لم يجزه الوضوء وَل تلك 

ات ويستنشق كذلك ثم الصَلة. ناسيا ترك ذلك أو عامدا. وعليه أن يغسلها ثَلث مر

 يبتدي الوضوء والصَلة، والماء طاهر بحسبه.

 -أقوال الفقهاء : 
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 وقول المؤلف هو قول عطاء والحسن وداود وأهل الظاهر . -

  -اِلحاديث واآلثار :

إذا استيقظ أحدكم من نوم »قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة عن النبي  -

 صحيح ( « ) غسلها ثَلثا، فإنه َل يدري أين باتت يدهحتى ي -يعني يده  -فَل يغمس 

قال المؤلف : زعم قوم أن هذا الغسل خوف نجاسة تكون في اليد، وهذا باطل َل شك 

لو أراد ذلك لما عجز عن أن يبينه، ولما كتمه عن أمته،  -عليه السَلم  -فيه، ْلنه 

ولكان باطن الفخذين وأيضا فلو كان ذلك خوف نجاسة لكانت الرجل كاليد في ذلك، 

 وما بين اْلليتين أولى بذلك.

وادعوا « أين باتت يده»وقال أيضا : وادعى قوم أن هذا في نوم الليل خاصة لقوله 

أن المبيت َل يكون إَل بالليل. قال أبو محمد: وهذا خطأ، بل يقال: بات القوم يدبرون 

 أمر كذا، وإن كان نهارا.

إذا استيقظ أحدكم من »قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة أن رسول َّللا  -

 )صحيح (« . منامه فتوضأ فليستنشق ثَلث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه

 091]مسألة عدم جواز الغسل من الماء الراكد للجنب[ م 

وَل يجزئ غسل الجنابة في ماء راكد، فإن اغتسل فيه فلم يغتسل، والماء طاهر 

د الغسل منه، وكذلك َل يجزئ الجنب أن يغتسل لفرض غير بحسبه، وله أن يعي

الجنابة في ماء ركاد، فإن كان غير جنب أجزأه اَلغتسال في الماء الراكد، والوضوء 

جائز في الماء الراكد، فمن اغتسل وهو جنب في جون من أجوان النهر والنهر راكد 

هذا أمر مشاهد  لم يجزه، وأما البحر فهو جار أبدا مضطرب متحرك غير راكد،

عيانا، وكذلك من بال في ماء راكد ثم سرح لذلك الماء فجرى فَل يحل له الوضوء 

منه وَل اَلغتسال، ْلنه قد حرم عليه اَلغتسال والوضوء من عين ذلك الماء بالنص، 

ولو بال في ماء جار ثم أغلق صببه فركد جاز له الوضوء منه واَلغتسال منه، ْلنه 

د، واَلغتسال للجنابة وغيرها في الماء الجاري مباح، وإن بال فيه لم يبل في ماء راك

 لم يحرم عليه بذلك الوضوء منه وفيه والغسل منه وفيه.

 -أقوال الفقهاء : 

 قول المؤلف هو قول الشافعي وأبي حنيفة .  -

 كراهة اَلغتسال في الماء الدائم . -

  -اِلحاديث واآلثار :
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َل يغتسل أحدكم في » -صلى َّللا عليه وسلم  -رسول َّللا عن أبي هريرة يقول: قال  -

، فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناوَل . ) « الماء الدائم وهو جنب

 صحيح (

 }مبطَلت ونواقض الوضوء{

 090]مسالة عدم صحة وضوء الرجل وغسله من فضل المرأة [ م 

أو اغتسلت  -ض أو غير حائض حائ -قال ابن حزم : وكل ماء توضأت منه امرأة 

منه فأفضلت منه فضَل، لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل وَل الغسل منه، 

سواء وجدوا ماء آخر أو لم يجدوا غيره، وفرضهم التيمم حينئذ، وحَلل شربه 

للرجال والنساء، وجائز الوضوء به والغسل للنساء على كل حال. وَل يكون فضَل 

ستعملته منه، فإن كان مثله أو أكثر فليس فضَل، والوضوء إَل أن يكون أقل مما ا

والغسل به جائز للرجال والنساء. وأما فضل الرجال فالوضوء به والغسل جائز 

للرجل والمرأة، إَل أن يصح خبر في نهي المرأة عنه فنقف عنده، ولم نجده صحيحا 

يغترفان معا فذلك فإن توضأ الرجل والمرأة من إناء واحد أو اغتسَل من إناء واحد 

 جائز، وَل نبالي أيهما بدأ قبل، أو أيهما أتم قبل.

 -أقوال الصحابة والفقهاء : 

وقول المؤلف موافق لقول أم سلمة أم المؤمنين وعمر بن الخطاب وعبد َّللا بن  -

سرجس والحكم بن عمرو من الصحابة ، وموافق لقول سعيد بن المسيب والحسن 

 البصري . 

المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. ) ابن عمر وَل يصح عن عائشة  َل بأس بفضل -

 وعلى وهو قول أبي حنيفة والشافعي (

 -اِلحاديث واآلثار : 

نهى أن » -صلى َّللا عليه وسلم  -عن الحكم بن عمرو الغفاري " أن رسول َّللا  -

 صحيح (« ) يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة

نهى أن يغتسل الرجل  -صلى َّللا عليه وسلم  -نبي أن ال»عن عبد َّللا بن سرجس   -

 صحيح ( « . ) بفضل وضوء المرأة

 -رضي َّللا عنها  -أنه كان يغتسل مع عائشة  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن النبي  -

 صحيح ( « ) من إناء واحد معا حتى يقول أبقي لي وتقول له أبق لي
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استحمت من  -َّللا عليه وسلم صلى  -أن امرأة من نساء النبي »عن ابن عباس  -

فتوضأ من فضلها فقالت له: إني اغتسلت  -صلى َّللا عليه وسلم  -جنابة فجاء النبي 

ضعيف ( ) فرواية سماك بن حرب، وهو يقبل « ) فقال: إن الماء َل ينجسه شيء

 التلقين ( 

كان يغتسل بفضل ميمونة،  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن رسول َّللا »عن ابن عباس  -

 ضعيف ( ) أخطأ فيه الطهراني بيقين ( « ) مختصر

قال المؤلف :ثم لو صح هذان الخبران ولم يكن فيهما مغمز لما كانت فيهما حجة، 

عن أن يتوضأ  -صلى َّللا عليه وسلم  -ْلن حكمهما هو الذي كان قبل نهي رسول َّللا 

الرجل أو أن يغتسل بفضل طهور المرأة، بَل شك في هذا، فنحن على يقين من أن 

 بالنهي عما فيهما . -عليه السَلم  -حكم هذين الخبرين منسوخ قطعا، حين نطق 

 099]مسألة عدم صحة وضوء وصَلة من توضأ بماء َلحق له فيه[ م 

حق، وَل من إناء مغصوب أو قال ابن حزم : وَل يحل الوضوء بماء أخذ بغير 

مأخوذ بغير حق، وَل الغسل، إَل لصاحبه أو بإذن صاحبه، فمن فعل ذلك فَل صَلة 

 له، وعليه إعادة الوضوء والغسل.

وقال أيضا : ونسأل المخالفين لنا عمن عليه كفارة إطعام مساكين، فأطعمهم مال 

تشريق، ومن عليه عتق غيره، أو من عليه صيام أيام، فصام أيام الفطر والنحر وال

 رقبة فأعتق أمة غيره: أيجزيه ذلك مما افترض َّللا تعالى عليه؟

 -اِلحاديث واآلثار : 

على  -صلى َّللا عليه وسلم  -قعد النبي »عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه  -

: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، -وذكر الحديث وفيه  -بعير فقال 

يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد كحرمة 

 )صحيح(«عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه

]مسألة عدم صحة الوضوء والغسل من آنية الذهب والفضة للرجال والنساء[ م 

099 

قال ابن حزم : وَل يجوز الوضوء وَل الغسل من إناء ذهب وَل من إناء فضة َل 

 وَل َلمرأة.لرجل 

  -اِلحاديث واآلثار :

عن الحرير والديباج  -صلى َّللا عليه وسلم  -نهانا رسول َّللا »عن حذيفة قال  -

 صحيح ( « ) وآنية الذهب والفضة، وقال: هو لهم في الدنيا وهو لكم في اآلخرة
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النهي عن آنية  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن رسول َّللا »عن البراء بن عازب  -

 ) صحيح( «الفضة

قال المؤلف : فإن قيل: إنما نهى عن اْلكل فيها والشرب. قلنا: هذان الخبران نهي 

عام عنهما جملة، فهما زائدان حكما وشرعا على اْلخبار التي فيها النهي عن الشرب 

 فقط أو اْلكل والشرب فقط، والزيادة في الحكم َل يحل خَلفها.

« ) ظرفا َل يحل شيئا وَل يحرم شيئا أن» -صلى َّللا عليه وسلم  -عن النبي  -

 صحيح ( 

قال المؤلف : هذا حق وبه نقول، والماء الذي في إناء الذهب والفضة شربه حَلل، 

والتطهر به حَلل، وإنما حرم استعمال اْلناء، فلما لم يكن بد في الشرب منه وفي 

صار فاعل  -التي هي استعمال اْلناء المحرم  -التطهر منه من معصية َّللا تعالى 

ذلك مجرجرا في بطنه نار جهنم بالنص، وكان في حال وضوئه وغسله عاصيا َّلل 

تعالى بذلك التطهر نفسه، ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة، وأن يجزئ 

 تطهير محرم عن تطهير مفترض.

إباحة الحلي للنساء، وتحريم اْلناء من الفضة أو  -رضي َّللا عنها  -عن عائشة  -

 اْلناء المفضض عليهن . ) صحيح (

  099]مسألة عدم صحة الوضوء والشرب من الماء الذي بأرض ثمود[ م 

وَل  -وهي أرض ثمود  -قال ابن حزم : وَل يحل الوضوء من ماء بئار الحجر 

 الشرب، حاشا بئر الناقة فكل ذلك جائز منها.

  -اِلحاديث واآلثار :

الحجر في غزوة  -صلى َّللا عليه وسلم  - لما نزل رسول َّللا»عن ابن عمر قال  -

تبوك أمرهم أن َل يشربوا من بئرها وَل يستقوا منها، قالوا: قد عجنا منها واستقينا 

« أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء -صلى َّللا عليه وسلم  -فأمرهم النبي 

 ) صحيح ( 

 -صلى َّللا عليه وسلم  - أن الناس نزلوا مع رسول َّللا»عن ابن عمر أنه أخبره  -

صلى َّللا عليه  -أرض ثمود الحجر واستقوا من بئرها واعتجنوا، فأمرهم رسول َّللا 

أن يهريقوا ما استقوا من بئارها، وأن يعلفوا اْلبل العجين، وأمرهم أن يستقوا  -وسلم 

 صحيح (« ) من البئر التي كانت تردها الناقة

 099العصير مطلقا[ م  ]مسألة عدم صحة الوضوء والغسل بماء
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قال ابن حزم : وكل ماء اعتصر من شجر، كماء الورد وغيره، فَل يحل الوضوء به 

للصَلة، وَل الغسل به لشيء من الفرائض، ْلنه ليس ماء، وَل طهارة إَل بالماء 

 والتراب أو الصعيد عند عدمه.

 099]مسألة بيان المياه الجائز التطهير بها[ م 

وضوء للصَلة والغسل للفروض جائز بماء البحر وبالماء المسخن قال ابن حزم : وال

والمشمس وبماء أذيب من الثلج أو البرد أو الجليد أو من الملح الذي كان أصله ماء 

 ولم يكن أصله معدنا. برهان ذلك أن كل ما ذكرنا يقع عليه اسم ماء .

كل ذلك اسم الماء، وقال أيضا : والملح كان ماء ثم جمد كما يجمد الثلج، فسقط عن 

فحرم الوضوء للصَلة به والغسل للفروض، فإذا صار ماء عاد عليه اسم الماء، فعاد 

 حكم الوضوء والغسل به كما كان، وليس كذلك الملح المعدني، ْلنه لم يكن قط ماء.

  -أقوال الصحابة والفقهاء :

َّللا بن عمر الوضوء للصَلة والغسل من ماء البحر َل يجوز وَل يجزئ . ) عبد  -

 وعبد َّللا بن عمرو وأبو هريرة ( 

 كراهة الماء المسخن. ) مجاهد ( -

 كراهة الماء المشمس . ) الشافعي ( -

  -اِلحاديث واآلثار :

 ضعيف (« ) هو الطهور ماقه الحل ميتته» -

 099]مسألة من موجبات الوضوء ذهاب العقل[ م 

  -أقوال الفقهاء : -

إبراهيم  -غيره يلزمه الوضوء . ) حماد بن أبي سليمان  من ذهب عقله بإغماء أو -

 النخعي وَل يصح عنه (

 من ذهب عقله بإغماء أو غيره يلزمه الغسل . ) الحسن البصري ( -

  -اِلحاديث واآلثار :

في علته التي مات فيها أراد الخروج  -عليه السَلم  -أنه »عائشة أم المؤمنين، عن  -

 للصَلة فأغمي عليه، فلما أفاق اغتسل . ) صحيح ( 

 « .قال المؤلف : ولم تذكر وضوءا وإنما كان غسله ليقوى على الخروج فقط
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  099]مسألة من موجبات الوضوء النوم مطلقا[ م 

ذاته حدث ينقض الوضوء سواء قل أو كثر، قاعدا أو قائما، قال ابن حزم : والنوم في 

في صَلة أو غيرها، أو راكعا كذلك أو ساجدا كذلك أو متكئا أو مضطجعا، أيقن من 

 حواليه أنه لم يحدث أو لم يوقنوا. 

وقال أيضا : وأما من طريق النظر فإنه َل يخلو النوم من أحد وجهين َل ثالث لهما: 

حدثا وإما أن َل يكون حدثا، فإن كان ليس حدثا فقليله وكثيره، إما أن يكون النوم 

كيف  -كيف كان َل ينقض الوضوء، وهذا خَلف قولهم، وإن كان حدثا فقليله وكثيره 

ينقض الوضوء، وهذا قولنا فصح أن الحكم بالتفريق بين أحوال النوم خطأ  -كان 

 .وتحكم بَل دليل

 -أقوال الصحابة  الفقهاء :

ول المؤلف يقول : قول أبي هريرة وأبي رافع وعروة بن الزبير وعطاء وبمثل ق -

 والحسن البصري وسعيد بن المسيب وعكرمة والزهري والمزني وغيرهم كثير . 

النوم َل ينقض الوضوء كيف كان . ) ابن عمر وجماعة من الصحابة واْلوزاعي  -

 و مكحول وعبيدة السلماني ( 

نوم المضطجع فقط. ) قول روي عن عمر بن الخطاب  النوم َل ينقض الوضوء إَل  -

و ابن عباس، ولم يصح عنهما، وعن ابن عمر صح عنه، وصح عن إبراهيم النخعي 

 وعن عطاء والليث وسفيان الثوري والحسن بن حي.

َل ينقض النوم الوضوء إَل أن يضطجع أو يتكئ أو متوكئا على إحدى أليتيه أو  -

ساجدا أو قائما أو قاعدا أو راكعا، طال ذلك أو قصر.  إحدى وركيه فقط، وَل ينقضه

 ) أبو حنيفة (

إن نام ساجدا غير متعمد فوضوءه باق، وإن تعمد ذلك بطل وضوءه . ) أبو  -

 يوسف(

من نام نوما يسيرا وهو قاعد لم ينتقض وضوءه وكذلك النوم القليل للراكب . )  -

 مالك وابن حنبل ( 

قليله وكثيره إَل من نام جالسا غير زائل عن مستوى  جميع النوم ينقض الوضوء، -

الجلوس، فهذا َل ينتقض وضوءه، طال نومه أو قصر . ) الشافعي و ذكر ذلك عن 

 طاوس وابن سيرين وَل نحققه (

 -اِلحاديث واآلثار :
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زر بن حبيش قال: سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين فقال »عن   -

يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا  - عليه وسلم صلى َّللا -كان رسول َّللا 

 صحيح ( « ) وَل ننزعها ثَلثة أيام من غائط وبول ونوم إَل من جنابة

« أنه كان ينام وَل يعيد وضوءا ثم يصلي»  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن رسول َّللا  -

 ) صحيح (

ذكرت أنها قالت  - عنها رضي َّللا -عائشة »قال ابن حزم : وهذا َل حجة لهم، ْلن 

أتنام قبل أن توتر؟ قال: إن عيني تنامان وَل ينام  -صلى َّللا عليه وسلم  -لرسول َّللا 

بخَلف الناس في ذلك، وصح أن نوم القلب الموجود  -عليه السَلم  -فصح أنه « قلبي

 من كل من دونه هو النوم الموجب للوضوء. 

أخر الصَلة حتى نام الناس  -ى َّللا عليه وسلم صل -أن النبي »عن ابن عمر فيهما:  -

« ) ثم استيقظوا ثم ناموا، ثم استيقظوا، فجاء عمر فقال: الصَلة يا رسول َّللا فصلوا

 صحيح ( 

يناجي رجَل، فلم يزل  -صلى َّللا عليه وسلم  -أقيمت الصَلة والنبي »عن أنس:  -

 صحيح ( « ) يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم

بالعشاء، حتى ناداه عمر:  -صلى َّللا عليه وسلم  -أعتم النبي »عن عائشة قالت:   -

 صحيح ( « . ) -عليه السَلم  -نام النساء والصبيان، فخرج 

قال ابن حزم : ومع ذلك فَل حجة لهم في شيء منه؛ ْلنه ليس في شيء منها أن 

 يأمره بالوضوءعلم بنوم من نام، ولم  -صلى َّللا عليه وسلم  -رسول َّللا 

 صلى َّللا عليه وسلم : -عن رسول َّللا  -

« ) إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» -

ضعيف ( ) فيه عبد السَلم بن حرب يحتج به، ضعفه ابن المبارك وغيره، والداَلني 

َل أربعة ليس بالقوي، روينا عن شعبة أنه قال: لم يسمع قتادة من أبي العالية إ

 أحاديث، ليس هذا منها ( 

« ) أعلي في هذا وضوء يا رسول َّللا؟ قال: َل إَل أن تضع جنبك»أنه سئل  -

 ضعيف ( ) فيه بحر بن كنيز السقاء، وهو َل خير فيه متفق على إطراحه ( 

ضعيف( ) معاوية بن يحيى وهو ضعيف يحدث « . ) من وضع جنبه فليتوضأ» -

 بالمناكير( 

 ضعيف مرسل (« ) العبد ساجدا باهى َّللا به المَلئكة إذا نام» -
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إذا نعس » -صلى َّللا عليه وسلم  -عن رسول َّللا  -رضي َّللا عنها  -عن عائشة  -

أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ ْلن أحدكم إذا صلى وهو ناعس َل 

 صحيح ( « ) يدري لعله يستغفر فيسب نفسه

إذا نعس أحدكم في الصَلة فلينم حتى » -ى َّللا عليه وسلم صل -عن أنس عن النبي  -

 صحيح (« ) يدري ما يقرأ

قال ابن حزم : هذان صحيحان، وهما حجة لنا، ْلن فيهما أن الناعس َل يدري ما 

يقرأ وَل ما يقول، والنهي عن الصَلة على تلك الحال جملة، فإذ الناعس َل يدري ما 

شك، وَل يختلفون أن من ذهب عقله بطلت  يقول فهو في حال ذهاب العقل بَل

 طهارته .

 

عن معاوية عن النبي صلى َّللا عليه وسلم : العينان وكاء السه فإذا نامت العين  -

)ضعيف ( ) من طريق بقية وهو ضعيف، عن أبي بكر بن أبي « استطلق الوكاء

 مريم وهو مذكور بالكذب عن عطية بن قيس وهو مجهول(

« . ) العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ» -ى َّللا عليه وسلم صل -علي عن النبي  -

 ضعيف ( ) فراويه أيضا بقية عن الوضين بن عطاء، وكَلهما ضعيف (

ينتظرون  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أنس بن مالك قال " كان أصحاب رسول َّللا  -

 يح ( الصَلة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصَلة ". ) صح

 -صلى َّللا عليه وسلم  -عن قتادة قال سمعت أنسا يقول " كان أصحاب رسول َّللا  -

 ينامون ثم يصلون وَل يتوضئون " ) صحيح (

 092]مسألة المذي والبول والغائط من أي موضع خرجا من الدبر واِلحليل[ م

أو  قال ابن حزم : والمذي والبول والغائط من أي موضع خرج من الدبر واْلحليل

 من جرح في المثانة أو البطن أو غير ذلك من الجسد أو من الفم .

وقال أيضا : وأما البول والغائط فإجماع متيقن، وأما قولنا من أي موضع خرج 

بالوضوء منهما، ولم يخص خروجهما من المخرجين  -عليه السَلم  -فلعموم أمره 

 دون غيرهما . 

  -أقوال الفقهاء :

 ول أبي حنيفة وأصحابه .وقول المؤلف هو ق -

 091]مسألة الريح الخارجة من الدبر تنقض الوضوء[ م 
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بصوت خرجت أم  -خاصة َل من غيره  -قال ابن حزم : والريح الخارجة من الدبر 

بغير صوت. وهذا أيضا إجماع متيقن، وَل خَلف في أن الوضوء من الفسو 

 َل إن خرجت من الدبر .والضراط، وهذان اَلسمان َل يقعان على الريح ألبتة إ

 ٥٦٥ ]مسألة يجب الوضوء على المستنكح بشيء لكل صَلة فرضا أو نافله[ م

لكل صَلة فرضا أو نافلة، ثم َل  -وَل بد  -فمن كان مستنكحا بشيء مما ذكرنا توضأ 

شيء عليه فيما خرج منه من ذلك في الصَلة أو فيما بين وضوئه وصَلته، وَل 

رب ما يمكن أن يكون وضوءه من صَلته، وَل بد للمستنكح يجزيه الوضوء إَل في أق

أيضا أن يغسل ما خرج منه من البول والغائط والمذي حسب طاقته، مما َل حرج 

 عليه فيه، ويسقط عنه من ذلك ما فيه عليه الحرج منه.

 -أقوال الفقهاء : 

 وقول المؤلف هو قول سفيان الثوري وأصحاب الظاهر. -

وقت صَلة، ويبقون على وضوئهم إلى دخول وقت صَلة آخر يتوضأ هؤَلء لكل  -

 فيتوضئون . ) ابو حنيفة والشافعي (

 َل وضوء عليه من ذلك . ) مالك ( -

 -اآليات واِلحاديث واآلثار  : 

[ وقوله تعالى }يريد َّللا بكم اليسر ٤٩وما جعل عليكم في الدين من حرج{ ]الحج:  -

 وَل يريد بكم العسر{ 

« ) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» -صلى َّللا عليه وسلم  -َّللا قول رسول  -

 صحيح (

رضي َّللا عنه في المذي: إني ْلجده ينحدر على فخذي على المنبر فما  -عن عمر   -

 أباليه .

قال المؤلف : وإنما الحق من ذلك أن عمر كان َل يرى الوضوء منه وكذلك ابن 

 م تبلغ عمر ثم بلغته فرجع إلى إيجاب الوضوء منه.المسيب، ْلن السنة في ذلك ل

ابن عباس أنه وعمر بن الخطاب أتيا إلى أبي بن كعب فخرج إليهما أبي »عن  -

وقال: إني وجدت مذيا فغسلت ذكري وتوضأت، فقال له عمر: أو يجزئ ذلك؟ قال 

 صحيح (« . ) نعم. قال عمر: أسمعته من رسول َّللا؟ قال نعم

 099ذكر نفسه خاصة عمدا[ م  ]مسألة مس الرجل
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ومس الرجل ذكر نفسه خاصة عمدا بأي شيء مسه من باطن يده أو من ظاهرها أو 

ومس  -حاشا مسه بالفخذ أو الساق أو الرجل من نفسه فَل يوجب وضوءا  -بذراعه 

المرأة فرجها عمدا كذلك أيضا سواء سواء، وَل ينقض الوضوء شيء من ذلك 

ر غيره من صغير أو كبير ميت أو حي بأي عضو مسه بالنسيان، ومس الرجل ذك

عمدا من جميع جسده من ذي رحم محرمة أو من غيره، ومس المرأة فرج غيرها 

عمدا أيضا كذلك سواء سواء، َل معنى للذة في شيء من ذلك، فإن كان كل ذلك على 

، لم ثوب رقيق أو كثيف، للذة أو لغير لذة، باليد أو بغير اليد، عمدا أو غير عمد

 ينقض الوضوء، وكذلك إن مسه بغلبة أو نسيان فَل ينقض الوضوء.

 -أقوال الصحابة والفقهاء :

وبمثل قول المؤلف يقول سعد بن أبي وقاص وابن عمر وعطاء وعروة وسعيد بن  -

المسيب وجابر بن زيد وأبان بن عثمان وابن جريج  والليث وداود وأحمد بن حنبل 

 .وإسحاق بن راهويه وغيرهم 

َل ينقض ذلك الوضوء إَل بمسه بباطن الكف فقط َل بظاهرها. ) الشافعي  -

 واْلوزاعي ( 

 ينقض الوضوء مس الدبر ومس المرأة فرجها . ) الشافعي (  -

مس الرجل فرج نفسه الذكر فقط بباطن الكف َل بظاهرها وَل بالذراع يوجب  -

قت ، َل ينقض الوضوء مس الوضوء، فإن صلى ولم يتوضأ لم يعد الصَلة إَل في الو

الدبر وَل مس المرأة فرجها إَل أن تقبض وتلطف، أي تدخل أصبعها بين شفريها . ) 

 مالك (

 َل ينقض الوضوء مس الذكر كيف كان . ) أبو حنيفة (  -

 يكون الوضوء من ذلك غسل اليد. ) نسبه إلى قوم ولم يسمهم ( -

  -اِلحاديث واآلثار :

يأمر بالوضوء  -صلى َّللا عليه وسلم  -سمعت رسول َّللا  بسرة بنت صفوان أنها -

 صحيح (« . ) من مس الفرج

 -عن هشام بن عروة عن أبيه أن مروان بن الحكم حدثه عن بسرة بنت صفوان   -

صلى َّللا عليه  -أن رسول َّللا  -صلى َّللا عليه وسلم  -وكانت قد صحبت رسول َّللا 

فأنكر ذلك عروة، وسأل « يصل حتى يتوضأإذا مس أحدكم ذكره فَل »قال  -وسلم 

 بسرة فصدقته بما قال. ) صحيح (

 )ضعيف (« من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ» -
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عن الرجل  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن رجَل سأل رسول َّللا »عن طلق بن علي  -

: هل هو إَل -صلى َّللا عليه وسلم  -يمس ذكره بعد أن يتوضأ، فقال رسول َّللا 

 « منكبضعة 

قال المؤلف : وهذا خبر صحيح، إَل أنهم َل حجة لهم فيه لوجوه: أحدها أن هذا الخبر 

موافق لما كان الناس عليه قبل ورود اْلمر بالوضوء من مس الفرج، هذا َل شك 

 فيه، فإذ هو كذلك فحكمه منسوخ .

غائط فجاء من ال -صلى َّللا عليه وسلم  -كنا عند رسول َّللا »عن ابن عباس قال  -

 صحيح (« ) : لم أصل فأتوضأ-عليه السَلم  -وأتي بطعام فقيل: أَل تتوضأ فقال 

 -فوائد لغوية :

 َل يطلق الوضوء في الشريعة إَل لوضوء الصَلة فقط .  -

 الدبر َل يسمى فرجا . -

 099]مسألة من نواقض الوضوء أكل لحوم اِلبل نيئه ومطبوخه[ م  -

ل نيئة ومطبوخة أو مشوية عمدا وهو يدري أنه لحم قال ابن حزم : وأكل لحوم اْلب

جمل أو ناقة فإنه ينقض الوضوء، وَل ينقض الوضوء أكل شحومها محضة وَل أكل 

شيء منها غير لحمها، فإن كان يقع على بطونها أو رءوسها أو أرجلها اسم لحم عند 

ر غير العرب نقض أكلها الوضوء وإَل فَل، وَل ينقض الوضوء كل شيء مسته النا

 ذلك . 

وقال أيضا : فإن قيل: لم خصصتم لحوم اْلبل خاصة من جملة ما نسخ من الوضوء 

مما مست النار؟ قلنا: ْلن اْلمر الوارد بالوضوء من لحوم اْلبل إنما هو حكم فيها 

 -إن طبخت  -خاصة، سواء مستها النار أو لم تمسها النار، فليس مس النار إياها 

الوضوء واجب منها كما هي، فحكمها خارج عن اْلخبار يوجب الوضوء منها، بل 

 الواردة بالوضوء مما مست النار، وبنسخ الوضوء منه.

 -أقوال الصحابة والفقهاء : 

وبمثل قول المؤلف يقول : أبو موسى اْلشعري وجابر بن سمرة، ومن الفقهاء أبو  -

 راهويه.خيثمة زهير بن حرب ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 

 

 -اِلحاديث واآلثار : 
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أأتوضأ من  -صلى َّللا عليه وسلم  -سأل رجل رسول َّللا »عن جابر بن سمرة قال  -

لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فَل تتوضأ، قال: أتوضأ من لحوم 

 صحيح ( « . ) اْلبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم اْلبل

: أنتوضأ من -صلى َّللا عليه وسلم  -َّللا سئل رسول »عن البراء بن عازب قال  -

 صحيح ( «  ) لحوم اْلبل، قال: نعم

صلى َّللا عليه وسلم  -كان آخر اْلمرين من رسول َّللا »عن جابر بن عبد َّللا قال:  -

 صحيح ( « ) ترك الوضوء مما مست النار -

لحم فأكل خبز و -صلى َّللا عليه وسلم  -قرب لرسول َّللا »جابر بن عبد َّللا يقول  -

ثم دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى 

 صحيح (« ) الصَلة ولم يتوضأ

 099]مسألة من نواقض الوضوء مس الرجل المرأة والمرأة الرجل ِلي عضو[ م 

قال ابن حزم : ومس الرجل المرأة والمرأة الرجل بأي عضو مس أحدهما اآلخر، إذا 

دون أن يحول بينهما ثوب أو غيره، سواء أمه كانت أو ابنته، أو مست  كان عمدا،

ابنها أو أباها، الصغير والكبير سواء، َل معنى للذة في شيء من ذلك وكذلك لو مسها 

على ثوب للذة لم ينتقض وضوءه، وبهذا يقول الشافعي وأصحاب الظاهر وهو قول 

 ابن مسعود وغيره.

  -أقوال الفقهاء :

الوضوء قبلة وَل مَلمسة للذة كانت أو لغير لذة، وَل أن يقبض بيده على  َل ينقض -

فرجها كذلك، إَل أن يباشرها بجسده دون حائل وينعظ فهذا وحده ينقض الوضوء. ) 

 أبو حنيفة ( 

َل وضوء من مَلمسة المرأة الرجل، وَل الرجل المرأة، إذا كانت لغير شهوة،  -

المَلمسة للذة فعلى الملتذ منهما الوضوء سواء كان تحت الثياب أو فوقها، فإن كانت 

فوق الثياب أو تحتها، أنعظ أو لم ينعظ، والقبلة كالمَلمسة في كل ذلك . ) مالك وابن 

 حنبل (

  -اِلحاديث واآلثار :

ضعيف ( ) أبو « ) كان يقبل وَل يتوضأ -صلى َّللا عليه وسلم  -أن رسول َّللا » -

 روق وهو ضعيف، ومن طريق رجل اسمه عروة المزني، وهو مجهول ( 

في الليل فلم أجده،  -صلى َّللا عليه وسلم  -التمست رسول َّللا »عائشة أم المؤمنين  -

 صحيح (« . ) فوقعت يدي على باطن قدمه وهو ساجد
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قال ابن حزم : وهذا َل حجة لهم فيه ْلن الوضوء إنما هو على القاصد إلى اللمس، َل 

 على الملموس دون أن يقصد هو إلى فعل المَلمسة؛ ْلنه لم يَلمس .

حمل أمامة بنت أبي  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن رسول َّللا »من طريق أبي قتادة  -

على عاتقه يضعها،  - عليه وسلم صلى َّللا -وأمها زينب بنت رسول َّللا  -العاص 

 صحيح ( « ) إذا سجد، ويرفعها إذا قام

عليه السَلم  -قال ابن حزم : ليس فيه نص أن يديها ورجليها لمست شيئا من بشرته 

، إذ قد تكون موشحة برداء أو بقفازين وجوربين، أو يكون ثوبها سابغا يواري يديها -

 بحضرة الرجال . ورجليها، وهذا اْلولى أن يظن بمثلها 

مس يديها ورجليها في الصَلة لكان موافقا  -عليه السَلم  -وقال أيضا : فلو صح أنه 

 للحال التي كان الناس عليها قبل نزول اآلية .

 099]مسألة إيَلج الذكر في الفرج أنزل أو لم ينزل يوجب الوضوء[ م 

 ه إنزال أو لم يكن.قال ابن حزم : وإيَلج الذكر في الفرج يوجب الوضوء، كان مع

 وقال أيضا : فالوضوء َل بد منه مع الغسل على ما نذكره بعد هذا إن شاء َّللا تعالى.

  -اِلحاديث واآلثار :

عن الرجل  -صلى َّللا عليه وسلم  -سألت رسول َّللا »عن أبي بن كعب قال:  -

 . «يصيب من المرأة ثم يكسل، قال: يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي

 099]مسألة حمل الميت في نعش أو في غيره يوجب الوضوء [ م 

 قال ابن حزم : وحمل الميت في نعش أو في غيره.

  -اِلحاديث واآلثار :

من غسل ميتا فليغتسل »قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة عن النبي -

 صحيح ( « ) ومن حملها فليتوضأ

عن محمد بن سيرين قال: كنت مع عبد َّللا بن عتبة بن مسعود في جنازة، فلما جئنا  -

دخل المسجد، فدخل عبد َّللا بيته يتوضأ ثم خرج إلى المسجد فقال لي: أما توضأت؟ 

قلت: َل، فقال: كان عمر بن الخطاب ومن دونه من الخلفاء إذا صلى أحدهم على 

توضأ، حتى إن أحدهم كان يكون في المسجد الجنازة ثم أراد أن يصلي المكتوبة 

 فيدعو بالطشت فيتوضأ فيها. ) صحيح ( 
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، ْلن الصَلة على -رضي َّللا عنهم  -قال المؤلف : َل يجوز أن يكون وضوءهم 

 الجنازة حدث، وَل يجوز أن يظن بهم إَل إتباع السنة التي ذكرنا، والسنة تكفي.

 099ئل من الفرج[ م]مسألة ظهور دم اَلستحاضة أو العرق السا

قال ابن حزم : وظهور دم اَلستحاضة أو العرق السائل من الفرج إذا كان بعد 

انقطاع الحيض فإنه يوجب الوضوء وَل بد لكل صَلة تلي ظهور ذلك الدم سواء 

 تميز دمها أو لم يتميز، عرفت أيامها أو لم تعرف.

  -أقوال الصحابة والفقهاء :

المستحاضة . ) وهو قول علي بن أبي طالب وابن  يجب الوضوء لكل صَلة على -

عباس وفقهاء المدينة عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وسالم بن 

عبد َّللا ومحمد بن علي بن الحسين وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري، وهو 

 (  قول سفيان الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم

 المستحاضة تغتسل وتتوضأ لكل صَلة . ) عائشة أم المؤمنين وعلى وابن عباس  (  -

َل وضوء عليها من هذا الدم إَل استحبابا َل إيجابا، وهي طاهر ما لم تحدث حدثا  -

 آخر . ) مالك(

عليها فرضا أن تتوضأ لكل صَلة فرض وتصلي بين ذلك من النوافل ما أحبت،  -

 قبل الفرض وبعده بذلك الوضوء. ) الشافعي وأحمد ( 

  -اِلحاديث واآلثار :

صلى َّللا عليه  -استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي »عن عائشة قالت:  -

 -ر، فأدع الصَلة؟ فقال رسول َّللا : قالت يا رسول َّللا: إني أستحاض فَل أطه-وسلم 

: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي -صلى َّللا عليه وسلم 

الصَلة فإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي وصلي فإنما ذلك عرق وليست 

 صحيح (« ) بالحيضة

 -السَلم عليه  -جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول َّللا »عن عائشة قالت  -

فقالت: إني أستحاض فَل أطهر أفأدع الصَلة؟ قال َل، إنما ذلك عرق وليس 

بالحيضة، فاجتنبي الصَلة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صَلة وصلي، 

 ضعيف منقطع(« . ) وإن قطر الدم على الحصير

عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها »عن عروة بن الزبير  -

: إذا كان الحيض فإنه دم أسود يعرف، فأمسكي -صلى َّللا عليه وسلم  -ل َّللا رسو

 صحيح (« . ) عن الصَلة، وإذا كان اآلخر فتوضئي فإنه عرق
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 092]مسألة الوضوء َل ينتقض بالرعاف وَل بالدم السائل من الجسد[ م 

من قال ابن حزم : َل ينقض الوضوء شيء غير ما ذكرنا، َل رعاف وَل دم سائل 

شيء من الجسد أو من الحلق أو من اْلسنان أو من اْلحليل أو من الدبر، وَل حجامة 

وَل فصد، وَل قيء كثر أو قل، وَل قلس وَل قيح وَل ماء وَل دم تراه الحامل من 

فرجها، وَل أذى المسلم وَل ظلمه، وَل مس الصليب والوثن وَل الردة وَل اْلنعاظ 

ي من غير ما ذكرنا، وَل شيء يخرج من الدبر َل عذرة للذة أو لغير لذة، وَل المعاص

عليه، سواء في ذلك الدود والحجر والحيات، وَل حقنة وَل تقطير دواء في 

المخرجين وَل مس حيا بهيمة وَل قبلها، وَل حلق الشعر بعد الوضوء، وَل قص 

ة الظفر وَل شيء يخرج من فرج المرأة من قصة بيضاء أو صفرة أو كدرة أو كغسال

 اللحم أو دم أحمر لم يتقدمه حيض، وَل الضحك في الصَلة، وَل شيء غير ذلك.

وقال أيضا : وأما الردة فإن المسلم لو توضأ واغتسل للجنابة أو كانت امرأة فاغتسلت 

اْلسَلم دون حدث يكون منهما، فإنه لم يأت قرآن  -من الحيض ثم ارتدا ثم راجعا 

 اع وَل قياس بأن الردة حدث ينقض الطهارة .وَل سنة صحيحة وَل سقيمة وَل إجم

صلى َّللا عليه  -أن رسول َّللا »وقال في الدم يخرج مز فرج المرأة الحامل : صح 

، وإذا كانت حائَل « نهى عن طَلق الحائض وأمر بالطَلق في حال الحمل -وسلم 

 فصح أن حال الحائض والحائل غير حال الحامل وقد اتفق المخالفون لنا على أن

الحامل لما كان  -ظهور الحيض استبراء وبراءة من الحمل، فلو جاز أن تحيض 

حيضا وَل عرق  -الحيض براءة من الحمل، وهذا بين جدا والحمد َّلل، وإذا كان ليس 

 استحاضة فهو غير موجب للغسل وَل للوضوء إذ لم يوجب ذلك نص وَل إجماع .

 -أقوال الصحابة والفقهاء : 

اَل طويلة عن أبي حنيفة فلتراجع هناك في أصل الكتاب لمن أراد ذكر المؤلف أقو -

 ذلك  . 

الوضوء من الرعاف ومن كل دم سائل ) عطاء وإبراهيم ومجاهد وقتادة وابن   -

 سيرين وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري(

 الوضوء من القلس والقيء والقيح . ) على وابن عمر وعطاء (  -

 الوضوء من القيح ) قتادة (  -

 الوضوء من القلس ) الحكم بن عتيبة (  -

 الوضوء يجب من أذى المسلم ) ابراهيم النخعي وعبيدة السلماني (  -
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الحامل وإن رأت الدم فإنها تتوضأ وتصلي . ) عطاء والحكم بن عتيبة والنخعي  -

الزهري، وهو قول  والشعبي وسليمان بن يسار ونافع مولى ابن عمر، وأحد قولي

 سفيان الثوري واْلوزاعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد وداود ( 

الحامل تحيض .  )وهو أحد قولي الزهري وهو قول عكرمة وقتادة وبكر بن عبد  -

 َّللا المزني وربيعة ومالك والليث والشافعي وروى عن عائشة أم المؤمنين ( 

 ْلبط . ) عمر بن الخطاب ومجاهد (إيجاب الوضوء في مس ا -

 وإيجاب الغسل من نتف اْلبط  ) علي بن أبي طالب وعبد َّللا بن عمرو(  -

إيجاب الوضوء من قص اْلظفار وقص الشعر . ) علي بن أبي طالب ومجاهد  -

 وذر والد عمر بن ذر (

 -اِلحاديث واآلثار : 

قال  -َّللا عليه وسلم صلى  -عن ابن جريج عن أبيه يرفعه إلى رسول َّللا  -

الوضوء من القيء وإن كان قلسا يقلسه فليتوضأ إذا رعف أحد في الصَلة أو ذرعه »

القيء، وإن كان قلسا يقلسه، أو وجد مذيا فلينصرف وليتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي 

)ضعيف ( )  والد ابن جريج َل صحبة له فهو « من صَلته وَل يستقبلها جديدا

 منقطع (

قال إذا قاء أحدكم أو قلس  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن رسول َّللا »ة عن عائش -

)ضعيف ( ) من رواية إسماعيل بن « . فليتوضأ ثم ليبن على ما مضى ما لم يتكلم

 عياش وهو ساقط، َل سيما فيما روي عن الحجازيين ( 

بان قاء فتوضأ، فلقيت ثو -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي الدرداء أن رسول َّللا  -

صلى َّللا عليه  -فذكرت ذلك له فقال: صدقت، أنا صببت له وضوءه يعني النبي 

 ضعيف ( )  فيه يعيش بن الوليد عن أبيه وليسا مشهورين ( «  ) -وسلم 

فأفطر ودعا بماء  -صلى َّللا عليه وسلم  -استقاء رسول َّللا »عن أبي الدرداء قال  -

 ضعيف ( ) لم يسمعه يحيى بن أبي كثير من يعيش (  « . ) فتوضأ

صلى  -قال المؤلف : ثم لو صح لما كان لهم فيه متعلق؛ ْلنه ليس فيه أن رسول َّللا 

كان من أجل  -عليه السَلم  -ن وضوءه قال من تقيأ فليتوضأ، وَل أ -َّللا عليه وسلم 

 القيء .

«  ) من مس أنثييه أو رفغيه فليتوضأ -صلى َّللا عليه وسلم  -عن رسول َّللا » -

 ضعيف مرسل (
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عن أبي هريرة: أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته بأصبعه ثم صلى ولم  -

 يتوضأ.)صحيح (

نها دم ففته بين إصبعيه وقام فصلى . عن ابن عمر: أنه عصر بثرة بوجهه فخرج م -

 ) صحيح(

« كان يتوضأ من الحدث وأذى المسلم -صلى َّللا عليه وسلم  -أن النبي »عن أنس  -

 .) موضوع ( ) داود بن المحبر كذاب، مشهور بوضع الحديث ( 

قالت: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب، وَل يتوضأ  -رضي َّللا عنها  -عن عائشة  -

 العوراء يقولها ْلخيه . )صحيح(من الكلمة 

: ْلن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن -رضي َّللا عنه  -وعن ابن مسعود  -

 أتوضأ من الطعام الطيب. )صحيح(

وعن ابن عباس: الحدث حدثان ، حدث الفرج وحدث اللسان وأشدهما حدث  -

 اللسان. ) صحيح(

أمر بريدة وقد مس  -لى َّللا عليه وسلم ص -أن رسول َّللا »عن ابن بريدة عن أبيه  -

 ضعيف ( « ) صنما فتوضأ

وأن عليا مس بيده صليبا كانت في عنق المستورد فلما دخل علي في الصَلة قدم  -

رجَل وذهب، ثم أخبر الناس أنه لم يفعل ذلك لحدث أحدثه، ولكنه مس هذه اْلنجاس 

 ضعيف َل يحتج به (فأحب أن يحدث منها وضوءا " ) ضعيف ( ) صالح بن حيان 

 ]اْلشياء الموجبة غسل الجسد كله[

  091]مسألة إيَلج الحشفة أو مقدارها في فرج المرأة[ . م 

قال ابن حزم : إيَلج الحشفة أو إيَلج مقدارها من الذكر الذاهب الحشفة والذاهب 

في فرج المرأة الذي هو مخرج الولد منها بحرام أو حَلل، إذا  -أكثر من الحشفة 

ن بعمد أنزل أو لم ينزل، فإن عمدت هي أيضا لذلك، فكذلك أنزلت أو لم تنزل، كا

فإن كان أحدهما مجنونا أو سكرانا أو نائما أو مغمى عليه أو مكرها، فليس على من 

هذه صفته منهما إَل الوضوء فقط إذا أفاق أو استيقظ إَل أن ينزل، فإن كان أحدهما 

فإذا بلغ لزمه الغسل فيما يحدث َل فيما سلف له غير بالغ فَل غسل عليه وَل وضوء، 

 من ذلك والوضوء.

  -أقوال الصحابة والفقهاء :
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َل غسل من اْليَلج في الفرج إن لم يكن أنزل. ) عثمان بن عفان وعلي بن أبي  -

طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد َّللا وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود 

لخدري وأبي بن كعب وأبو أيوب اْلنصاري وابن عباس ورافع بن خديج وأبو سعيد ا

، وعطاء بن -رضي َّللا عنهم  -والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت وجمهور اْلنصار 

أبي رباح وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهشام بن عروة واْلعمش وبعض 

 أهل الظاهر (

ين وأبي بكر الغسل يجب في ذلك ) روى الغسل في ذلك عن عائشة أم المؤمن -

الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر 

، وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وبعض -رضي َّللا عنهم  -والمهاجرين 

 أصحاب الظاهر.

  -اِلحاديث واآلثار :

 صحيح ( « ) إذا التقى الختانان وجب الغسل»عن عائشة عن النبي قال:  -

إذا قعد بين شعبها اْلربع »قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -ريرة عن النبي عن أبي ه -

 صحيح ( « . ) وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل

إذا قعد بين شعبها اْلربع »قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة عن النبي  -

 صحيح ( « . ) وأجهد نفسه فقد وجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل

 صحيح ( « .  ) إذا أقحطت أو أكسلت فَل غسل عليك» -

 قال المؤلف : حديث أبي هريرة زائد حكما على حديث اْلكسال فوجب إعماله أيضا.

 099]مسألة الجنابة هي الماء الذي يكون من نوعه الولد[ م 

قال ابن حزم : والجنابة هي الماء الذي يكون من نوعه الولد، وهو من الرجل أبيض 

رائحته رائحة الطلع، وهو من المرأة رقيق أصفر، وماء العقيم والعاقر يوجب  غليظ

الغسل، وماء الخصي َل يوجب الغسل، وأما المجبوب الذكر السالم اْلنثيين أو 

 إحداهما فماقه يوجب الغسل.

وقال أيضا : وأما ماء الخصي فإنما هو أصفر، فليس هو الماء الذي جاء النص 

 َل غسل فيه.بإيجاب الغسل فيه ف

  -اِلحاديث واآلثار :

عن المرأة ترى في  -صلى َّللا عليه وسلم  -أنها سألت نبي َّللا »أم سليم حدثت  -

: إذا رأت المرأة ذلك -صلى َّللا عليه وسلم  -منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول َّللا 
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، فمن أين : نعم-صلى َّللا عليه وسلم  -فلتغتسل، قيل: وهل يكون هذا؟ قال رسول َّللا 

يكون الشبه إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما عَل أو 

 .)صحيح(« سبق يكون منه الشبه

 099]مسألة إذا خرجت الجنابة وجب الغسل[ م 

قال ابن حزم : وكيفما خرجت الجنابة المذكورة بضربة أو علة أو لغير لذة أو لم 

 فالغسل واجب في ذلك.يشعر به حتى وجده أو باستنكاح 

  -أقوال الفقهاء :

 بمثل قول المؤلف يقول الشافعي وداود . -

لعلة ولغير شهوة فعليه الوضوء وَل غسل عليه ) سعيد بو  -من خرج منه المني  -

 جبير وأبو حنيفة ومالك (  

  -اآليات :

 [ ٦قوله تعالى: }وإن كنتم جنبا فاطهروا{ ]المائدة:  -

عموم لكل من خرجت منه الجنابة، ولم يستثن عز وجل وَل  قال المؤلف : وهذا

حاَل من حال، فَل يحل ْلحد أن يخص النص برأيه بغير  -عليه السَلم  -رسوله 

 نص .

 099]مسألة امرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها[ م 

فَل  قال ابن حزم : ولو أن امرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها

شيء عليها، َل غسل وَل وضوء، ْلن الغسل إنما يجب عليها من إنزالها َل من إنزال 

غيرها، والوضوء إنما يجب عليها من حدثها َل من حدث غيرها وخروج ماء الرجل 

من فرجها ليس إنزاَل منها وَل حدثا منها، فَل غسل عليها وَل وضوء. وقد روي عن 

 ْلوزاعي وأحمد وإسحاق تتوضأ.الحسن أنها تغسل، وعن قتادة وا

 099]مسألة امرأة شفرها رجل فدخل ماؤه فرجها[ م 

فلو أن امرأة شفرها رجل فدخل ماقه فرجها فَل غسل عليها إذا لم تنزل هي. وقد 

روي عن عطاء والزهري وقتادة: عليها الغسل. و إيجاب الغسل َل يلزم إَل بنص 

  عليه وسلم.صلى َّللا -قرآن أو سنة ثابتة عن رسول َّللا 

 099]مسألة رجل وامرأة أجنبا وكان منهما وطء دون إنزال[ م 
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قال ابن حزم :  ولو أن رجَل أو امرأة أجنبا وكان منهما وطء دون إنزال فاغتسَل 

وباَل أو لم يبوَل ثم خرج منهما أو من أحدهما بقية من الماء المذكور أو كله فالغسل 

بل ذلك أجزأتهما صَلتهما، ثم َل بد من الغسل، فلو واجب في ذلك وَل بد، فلو صليا ق

خرج في نفس الغسل وقد بقي أقله أو أكثره لزمهما أو الذي خرج ذلك منه ابتداء 

 الغسل وَل بد.

 -أقوال الفقهاء : 

 وبمثل قول المؤلف يقول : الشافعي . -

يبل فَل إن كان الذي خرج منه المني قد بال قبل ذلك فالغسل عليه، وإن كان لم  -

 غسل عليه.)أبو حنيفة ( 

 َل غسل عليه بال أو لم يبل . )على وابن عباس وعطاء و مالك ( -

 099]مسألة أولج في الفرج وأجنب[ م -

ومن أولج في الفرج وأجنب فعليه النية في غسله ذلك لهما معا، وعليه أيضا الوضوء 

والغسل من  وَل بد، ويجزيه في أعضاء الوضوء غسل واحد ينوي به الوضوء

اْليَلج ومن الجنابة، فإن نوى بعض هذه الثَلثة ولم ينو سائرها أجزأه لما نوى، 

وعليه اْلعادة لما لم ينو، فإن كان مجنبا باحتَلم أو يقظة من غير إيَلج فليس عليه 

 إَل نية واحدة للغسل من الجنابة فقط.

سل من اْليَلج وإن لم أوجب الغ -صلى َّللا عليه وسلم  -أن رسول َّللا »برهان ذلك 

، فهي « يكن إنزال ومن اْلنزال وإن لم يكن إيَلج، وأوجب الوضوء من اْليَلج

إنما اْلعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما : »-عليه السَلم  -أعمال متغايرة وقد قال 

 فَل بد لكل عمل مأمور به .« نوى

  099]مسألة غسل يوم الجمعة فرض َلزم لكل بالغ وكذلك الطيب والسواك[ م 

قال ابن حزم : وغسل يوم الجمعة فرض َلزم لكل بالغ من الرجال والنساء وكذلك 

 الطيب والسواك.

  -أقوال الصحابة والفقهاء :

غسل الجمعة واجب ) عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأبو سعيد  -

الخدري وسعد بن أبي وقاص وعبد َّللا بن مسعود وعمرو بن سليم وعطاء وكعب 

 والمسيب بن رافع ، 

 -اِلحاديث واآلثار :
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قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي سعيد الخدري قال: أشهد على رسول َّللا  -

 صحيح ( « ) ل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيباالغس»

كان الناس يأتون الجمعة من منازلهم ومن العوالي » -رضي َّللا عنها  -عائشة  -

صلى َّللا  -فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح فأتى رسول َّللا 

: لو -صلى َّللا عليه وسلم  - إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول َّللا -عليه وسلم 

 )صحيح(« أنكم تطهرتم ليومكم هذا

عن عائشة كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة، فكان يكون لهم تفل فقيل لهم لو -

 )صحيح (« اغتسلتم يوم الجمعة

كان َل يغتسل يوم  -صلى َّللا عليه وسلم  -أنبأنا أن رسول َّللا »عن الحسن  -

 ضعيف مرسل ( « ) صحابه يغتسلونالجمعة، ولكن كان أ

ربما اغتسل وربما لم يغتسل  -صلى َّللا عليه وسلم  -كان رسول َّللا »ابن عباس  -

ضعيف( )محمد بن معاوية النيسابوري، وهو معروف بوضع « ) يوم الجمعة

 اْلحاديث والكذب(

 أنه خير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس»عن ابن عباس في الغسل يوم الجمعة  -

بواجب، وسأخبركم كيف بدأ الغسل، كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون 

صلى َّللا  -على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، فخرج رسول َّللا 

في يوم حار وعرق الناس في الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك  -عليه وسلم 

الريح قال: أيها الناس  -وسلم  صلى َّللا عليه -بعضهم بعضا، فلما وجد رسول َّللا 

قال « . إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم طيبا، أفضل ما يجد من دهنه وطيبه

ابن عباس: ثم جاء َّللا بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل، ووسعوا 

 مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق ". ) ضعيف( 

 عمرو  ضعيف َل نحتج به لنا، وَل نقبله حجة علينا ()فيه عمرو بن أبي 

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت » -صلى َّللا عليه وسلم  -عن سمرة عن النبي  -

ضعيف ( ) طريق الحسن عن سمرة، وَل يصح « . ) ومن اغتسل فالغسل أفضل

 للحسن سماع من سمرة إَل حديث العقيقة وحده (

نصا ) ضعيف ( ) من  -عليه السَلم  -أنس عنه قال المؤلف : ومثله من طريق 

رواية يزيد الرقاشي وهو ضعيف، صح عن شعبة أنه قال: ْلن أقطع الطريق وأزني 

 أحب إلي من أن أروي عن يزيد الرقاشي ( 

 . وكذلك من طريق الحسن . ) ضعيف مرسل ( 



 

81 
 

أحدها عليه السَلم . ) ضعيف ( ) لم يرو إَل من طرق في  -ومن طريق جابر عنه 

رجل مسكوت عن اسمه َل يعرف من هو، وفي ثانيهما أبو سفيان عن جابر وهو 

ضعيف، ومحمد بن الصلت وهو مجهول، وفي الثالث منها الحسن عن جابر وَل 

 يصح سماع الحسن من جابر(

ومثله نصا عن عبد الرحمن بن سمرة . ) ضعيف ( ) من طريق سلم بن سليمان أبي 

 ي(هشام البصري وليس بالقو

ومن طريق أبي هريرة . ) ضعيف ( ) من رواية أبي بكر الهذلي، وهو ضعيف جدا 

 ) 

 ومثله عن يزيد بن عبد َّللا أبي العَلء. ) ضعيف مرسل ( 

قال المؤلف : ثم لو كان في جميع هذه اْلحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس 

ْلمر عليه قبل قوله فرضا لما كان في ذلك حجة، ْلن ذلك كان يكون موافقا لما كان ا

 « .غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وعلى كل مسلم» -عليه السَلم  -

وقد قال عثمان: ما هو إَل أن سمعت  -أن عمر قال على المنبر لعثمان يوم الجمعة  -

اْلذان اْلول فتوضأت وخرجت فقال له عمر: وَّللا لقد علمت ما هو بالوضوء، 

كان يأمر  -صلى َّللا عليه وسلم  -رسول َّللا  وقد علمت أن»والوضوء أيضا 

 صحيح ( « ) بالغسل

قال المؤلف : وعمر قد حلف " وَّللا ما هو بالوضوء " فلو لم يكن الغسل عنده فرضا 

لما كانت يمينه صادقة والذي حصل من عمر بن الخطاب ومن الصحابة بَل شك فهو 

 إنكار ترك الغسل .

 معة واجب كغسل الجنابة. )صحيح (عن أبي هريرة : الغسل يوم الج -

 عن سعد بن أبي وقاص : ما كنت أرى مسلما يدع الغسل يوم الجمعة . )صحيح (  -

قال ابن مسعود في شيء ظن به: ْلنا أحمق من الذي َل يغتسل يوم الجمعة. )  -

 صحيح (

  092]مسألة غسل يوم الجمعة إنما هو لليوم َل للصَلة[ م  -

يوم الجمعة إنما هو لليوم َل للصَلة، فإن صلى الجمعة قال ابن حزم : وغسل 

والعصر ثم اغتسل أجزأه ذلك، وأول أوقات الغسل المذكور إثر طلوع الفجر من يوم 

الجمعة، إلى أن يبقى من قرص الشمس مقدار ما يتم غسله قبل غروب آخره، 

كلزومه  وأفضله أن يكون متصَل بالرواح إلى الجمعة، وهو َلزم للحائض والنفساء

 لغيرهما.
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  -أقوال الفقهاء :

وافق المؤلف على قوله أن الغسل لليوم أبو يوسف وقال المؤلف أنه ظاهر قول  -

 الصحابة .

 َل يجزئ غسل يوم الجمعة إَل متصَل بالرواح . ) مالك واْلوزاعي ( -

إن بال أو أحدث بعد الغسل لم ينتقض غسله ويتوضأ فقط، فإن أكل أو نام انتقض  -

 غسله. )مالك ( 

َليشترط أن يتصل الغسل بالرواح . ) أبو حنيفة والليث وسفيان وعبد العزيز بن  -

 أبي سلمة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود (

يعيد غسله. ) طاوس والزهري وقتادة  من اغتسل للجمعة ثم أحدث فيستحب أن -

 ويحيى بن أبي كثير (

  -اِلحاديث واآلثار :

قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -قال طاوس: قلت َلبن عباس: ذكروا أن النبي  -

قال: أما الغسل فنعم، « اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب»

 وأما الطيب فَل أدري.)صحيح ( 

على كل مسلم في كل سبعة أيام »أبي هريرة رفعه وعن جابر والبراء مسندا   عن -

 )صحيح (« . غسل وهو يوم الجمعة

 قال المؤلف : فصح بهذا أنه لليوم َل للصَلة .

إذا راح أحدكم إلى الجمعة : »-صلى َّللا عليه وسلم  -عن ابن عمر عن رسول َّللا  -

 )صحيح(« فليغتسل

إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة : »-صلى َّللا عليه وسلم  -ابن عمر عن النبي  -

 )صحيح(« فليغتسل

: من جاء منكم الجمعة -صلى َّللا عليه وسلم  -عن ابن عمر عن رسول َّللا  -

 )صحيح(« فليغتسل

فهو نص « من جاء منكم الجمعة فليغتسل» -عليه السَلم  -قال المؤلف : أما قوله 

الجمعة بالغسل، وليس فيه أي وقت يغتسل، َل بنص  قولنا، وإنما فيه أمر لمن جاء

وَل بدليل، وإنما فيه بعض ما في اْلحاديث اْلخر ْلن في هذا إيجاب الغسل على كل 

من جاء إلى الجمعة، فليس فيه إسقاط الغسل عمن َل يأتي الجمعة، وفي اْلحاديث 

رهم إيجاب اْلخر التي من طريق ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وغي
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الغسل على كل مسلم وعلى كل محتلم، فهي زائدة حكما على ما في حديث ابن عمر، 

إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة : »-عليه السَلم  -فاْلخذ بها واجب. وأما قوله 

فكذلك أيضا سواء سواء، وقد يريد الرجل أن يأتي الجمعة من أول النهار، « فليغتسل

ي غيره إلزامه أن يكون إتيانه الجمعة َل من أول النهار، وليس في هذا الخبر وَل ف

وليس في هذا الخبر وَل في غيره إلزامه أن يكون أتى متصَل بإرادته ْلتيانها، بل 

جائز أن يكون بينهما ساعات، فليس في هذا اللفظ أيضا دليل وَل نص يوجب أن 

 يكون الغسل متصَل بالرواح.

فظاهر هذا اللفظ « ا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسلإذ: »-عليه السَلم  -وأما قوله 

أن الغسل بعد الرواح، كما قال تعالى: }فإذا اطمأننتم فأقيموا الصَلة{ ]النساء: 

[ ومع الرواح كما قال تعالى: }إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن{ ]الطَلق: ٥٠٣

بين يدي نجواكم [ أو قبل الرواح كما قال تعالى: }إذا ناجيتم الرسول فقدموا ٥

[ فلما كان كل ذلك ممكنا، ولم يكن في هذا اللفظ نص وَل ٥٨صدقة{ ]المجادلة: 

 دليل على وجوب اتصال الغسل بالرواح أصَل صح قولنا، والحمد َّلل رب العالمين.

 091]مسألة غسل كل ميت من المسلمين فرض[ م

فن بغير غسل قال ابن حزم  : وغسل كل ميت من المسلمين فرض وَل بد، فإن د

أخرج وَل بد، ما دام يمكن أن يوجد منه شيء ويغسل إَل الشهيد الذي قتله المشركون 

 في المعركة فمات فيها، فإنه َل يلزم غسله.

 -اِلحاديث واآلثار : 

ِ »َعْن أُمِّ َعِطياةَ اْْلَْنَصاِرياِة:  - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َخَل َعلَْيِهنا ِحيَن دَ  -َصلاى َّللاا

 صحيح (« ) تُُوفِّيَْت اْبنَتُهُ فَقَاَل: اْغِسْلنَهَا ثَََلثًا أَْو َخْمًسا أَْو أَْكثََر ِمْن َذلَِك إْن َرأَْيتُنا َذلِكَ 

 090]َمْسأَلَة َغَسَل ميتا متوليا َذلَِك بِنَْفِسِه بصب أَْو عرك[ م 

فََعلَْيِه أَْن يَْغتَِسَل  -بَِصبٍّ أَْو َعْرٍك  -تََولِّيًا َذلَِك بِنَْفِسِه قال ابن حزم : َوَمْن َغساَل َميِّتًا مُ 

 فَْرًضا.

  -أقوال الفقهاء :

 ََل يَِجُب اْلُغْسُل ِمْن ُغْسِل اْلَميِِّت. ) أَبُو َحنِيفَةَ َوَمالٌِك َوالشاافِِعيُّ َوَداُود( -

  -اِلحاديث واآلثار :

ِ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنا  - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوَل َّللاا َمْن َغساَل اْلَميَِّت »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

أْ . )صحيح (  فَْليَْغتَِسْل، َوَمْن َحَملَهُ فَْليَتََوضا
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ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن النابِيِّ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  - ْليَْغتَِسْل قَاَل َمْن َغساَل َميِّتًا فَ  -َصلاى َّللاا

أْ   )صحيح ( « َوَمْن َحَملَهَا فَْليَتََوضا

-  ِ ُ َعلَْيِه  -اْبِن َوْهٍب قَاَل: أَْخبََرنِي َمْن أَثُِق بِِه يَْرفَُع اْلَحِديَث إلَى َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ُسوا ِمْن َمْوتَاُكمْ »قَاَل:  -َوَسلاَم  قُوِط ِْلَنا اْبَن َوْهٍب ضعيف ( ) فَفِي َغايَِة ا« ) ََل تَتَنَجا لسُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لَْم يَُسمِّ َمْن أَْخبََرهُ، َواْلَمَسافَةُ بَْيَن اْبِن َوْهٍب َوبَْيَن َرُسوِل َّللاا  -َصلاى َّللاا

ا (  بَِعيَدةٌ ِجد ً

َعلاٌق؛ ِْلَناهُ لَْيَس فِيِه إَلا أَْن ََل قال المؤلف : ثُما لَْو َصحا بِنَْقِل اْلَكافاِة َما َكاَن لَهُْم فِيِه ُمتَ 

ُس ِمْن َميٍِّت ُمْسلِمٍ  ِ أَْن نَُكوَن نَتَنَجا َس ِمْن َمْوتَانَا فَقَْط، َوهََذا نَصُّ قَْولِنَا، َوَمَعاَذ َّللاا ، نَتَنَجا

َس اْلُغْسُل اْلَواِجُب ِمْن ُغْسِل أَْو أَْن يَُكوَن اْلُمْسلُِم نَِجًسا، بَْل هَُو طَاِهٌر َحي ًا َوَميِّتًا، َولَيْ 

 ِ َل َرُسوُل َّللاا  اْلَميِِّت لِنََجاَستِِه أَْصًَل، لَِكْن َكُغْسِل اْلَميِِّت اْلَواِجِب ِعْنَدنَا َوِعْنَدهُْم، َكَما ُغسِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - لَ  -َصلاى َّللاا ُ  -أَْصَحابُهُ  َوهَُو أَْطهَُر َولَِد آَدَم َحي ًا َوَميِّتًا، َوُغسِّ َرِضَي َّللاا

إْذ َماتُوا، َوهُْم الطااِهُروَن الطايِّبُوَن أَْحيَاًء َوأَْمَواتًا، َوَكُغْسِل اْلُجُمَعِة، َوََل نََجاَسةَ  -َعْنهُْم 

 هُنَالَِك .

ا فََرَغْت  - يَق، فَلَما دِّ لَْت أَبَا بَْكٍر الصِّ قَالَْت لَِمْن َحَضَرهَا ِمْن أَنا أَْسَماَء بِْنَت ُعَمْيٍس َغسا

اْلُمهَاِجِريَن إنِّي َصائَِمةٌ َوإِنا هََذا يَْوٌم َشِديُد اْلبُْرِد فَهَْل َعلَيا ِمْن ُغْسٍل؟ قَالُوا: َل . ) 

يُق نَعَ  دِّ ِ ْبَن أَبِي بَْكٍر لَْم يَُكْن ُولَِد يَْوَم َماَت أَبُو بَْكٍر الصِّ ْم َوََل ضعيف ( ) فَإِنا َعْبَد َّللاا

 أَبُوهُ أَْيًضا (

ُ َعْنهَا  -َعْن ُمَعاَذةَ اْلَعَدِوياِة: ُسئِلَْت َعائَِشةُ  - : أَيُْغتََسُل ِمْن ُغْسِل اْلُمتََوفاْيَن؟ -َرِضَي َّللاا

 قَالَْت ََل.

 َعْن َعلِيٍّ قَاَل: َمْن َغساَل َميِّتًا فَْليَْغتَِسْل .  -

 ُحَذْيفَةَ َسأَلَهُ َرُجٌل َماَت أَبُوهُ، فَقَاَل ُحَذْيفَةُ: اْغِسْلهُ فَإَِذا فََرْغت فَاْغتَِسلْ َعْن َمْكُحوٍل أَنا  -

 إْبَراِهيَم الناَخِعيِّ قَاَل َكاَن أَْصَحاُب َعلِيٍّ يَْغتَِسلُوَن ِمْنهُ. يَْعنِي ِمْن ُغْسِل اْلَميِِّت. -

: َكاَن اْبنُ  -  َمْسُعوٍد َوأَْصَحابُهُ ََل يَْغتَِسلُوَن ِمْن ُغْسِل اْلَميِِّت . َوَعْن إْبَراِهيَم الناَخِعيِّ

 099]َمْسأَلَة أصب َعلَى مغتسل َونََوى َذلَِك المغتسل اْلُغْسل[ م

 قال ان حزم : َوَمْن َصبا َعلَى ُمْغتَِسٍل َونََوى َذلَِك اْلُمْغتَِسُل اْلُغْسَل أَْجَزأَهُ.

ُ تََعالَى بُْرهَاُن َذلَِك أَنا اْلغُ  ْسَل هَُو إْمَساُس اْلَماِء اْلبََشَرةَ بِاْلقَْصِد إلَى تَأِْديَِة َما اْفتََرَض َّللاا

ِمْن َذلَِك، فَإَِذا نََوى َذلَِك لَِمْرٍء فَقَْد فََعَل اْلُغْسَل الاِذي أُِمَر بِِه، َولَْم يَأِْت نَصٌّ َوََل إْجَماٌع 

 .ِدهبِأَْن يَتََولاى هَُو َذلَِك بِيَ 
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 099]َمْسأَلَة اْنقِطَاع َدم اْلَحْيض فِي ُمدَّة اْلَحْيض[ م 

ِة اْلَحْيِض  يُوِجُب  -َوِمْن ُجْملَتِِه َدُم النِّفَاِس  -قال ابن حزم :  َواْنقِطَاُع َدِم اْلَحْيِض فِي ُمدا

ْأِس َوهََذا إْجَماٌع ُمتَيَقاٌن، َمْن خَ  الَفَهُ َكفََر َعْن نُُصوٍص ثَابِتٍَة، اْلُغْسَل لَِجِميِع اْلَجَسِد َوالرا

ِ تََعالَى نَتَأَياُد.  َوبِاَّلَلا

 099]َمْسأَلَةٌ النُّفََساُء َواْلَحائُِض َشْيٌء َواِحٌد إَذا أََراَدتَا اْلَحجَّ أَْو اْلُعْمَرةَ[ م 

ْت اْلَحجا أَْو اْلُعْمَرةَ قال ابن حزم : َوالنُّفََساُء َواْلَحائُِض َشْيٌء َواِحٌد، فَأَياتُهَُما أََرادَ 

.  فَفُِرَض َعلَْيهَا أَْن تَْغتَِسَل ثُما تُِهلا

  -اِلحاديث واآلثار :

ِد ْبِن أَبِي بَْكٍر »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت  - نُفَِسْت أَْسَماُء بِْنُت ُعَمْيٍس بُِمَحما

يِق بِالشاَجَرِة، فَأََمَر َرُسوُل  دِّ ِ الصِّ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا « أَبَا بَْكٍر أَْن تَْغتَِسَل َوتُِهلا  -َصلاى َّللاا

 . ) صحيح ( 

ا اْلُمْؤِمنِيَن  - ُ َعْنهَُما  -وَحاَضْت َعائَِشةُ َوأُمُّ َسلََمةَ أُما ِ -َرِضَي َّللاا  -، فَقَاَل َرُسوُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم   صحيح ( « . ) َواِحَدٍة ِمْنهَُما: أَنُفِْسِت؟ قَالَْت نََعمْ  لُِكلِّ  -َصلاى َّللاا

قال المؤلف : فََصحا أَنا اْلَحْيَض يَُسماى نِفَاًسا، فََصحا أَناهَُما َشْيٌء َواِحٌد َوُحْكٌم َواِحٌد َوََل 

 فَْرَق.

  099]َمْسأَلَة اْلَمْرأَة تهل بَِعْمَرةَ ثُمَّ تَِحيض[ م 

َواْلَمْرأَةُ تُِهلُّ بُِعْمَرٍة ثُما تَِحيُض فَفُِرَض َعلَْيهَا أَْن تَْغتَِسَل ثُما تَْعَمَل فِي قال ابن حزم : 

ُ تََعالَى. هَا، َما َسنَْذُكُرهُ فِي اْلَحجِّ إْن َشاَء َّللاا  َحجِّ

  -اِلحاديث واآلثار :

ِ »َعْن َجابٍِر قَاَل:  - ُ  -أَْقبَْلنَا َمَع َرُسوِل َّللاا ُمهَلِّيَن بَِحجٍّ ُمْفَرًدا  - َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

أَنا َرُسوَل »ثُما َذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه « َوأَْقبَلَْت َعائَِشةُ بُِعْمَرٍة َحتاى إَذا ُكناا بَِسِرَف َعَرَكتْ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا ْضُت َوَحلا النااُس َولَْم أَْحلِْل َولَْم َدَخَل َعلَْيهَا فَقَالَْت: قَْد حِ  -َصلاى َّللاا

 ِ ، فَقَاَل لَهَا َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَطُْف بِاْلبَْيِت، َوالنااُس يَْذهَبُوَن إلَى اْلَحجِّ : -َصلاى َّللاا

ُ َعلَى بَنَاِت آَدَم فَاْغتَِسلِي ثُما أَِهلِّي بِاْلحَ   صحيح (« ) جِّ فَفََعلَتْ إنا هََذا َكتَبَهُ َّللاا

 099]َمْسأَلَةٌ اْلُمتَِّصلَةُ الدَُّم اِْلَْسَوُد الَِّذي ََل يَتََميَُّز َوََل تَْعِرُف أَيَّاَمَها[ م 

ُم اْْلَْسَوُد الاِذي ََل يَتََمياُز َوََل تَْعِرُف أَيااَمهَا فَإِنا اْلُغْسَل فَْرٌض َعلَْيهَا إنْ   َواْلُمتاِصلَةُ الدا

ٍع، َوإِْن َشاَءْت إَذا َكاَن قُْرَب آَخِر َوْقَت الظُّْهِر  َشاَءْت لُِكلِّ َصََلِة فَْرٍض أَْو تََطوُّ

أَْت  َوَصلاْت الظُّْهَر بِقَْدِر َما تَْسلَُم ِمْنهَا بَْعَد ُدُخوِل َوْقِت اْلَعْصِر، ثُما اْغتََسلَْت َوتََوضا
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أَْت َوَصلاْت  أُ َوتَُصلِّي اْلَعْصَر، ثُما إَذا َكاَن قَْبَل ُغُروِب الشافَِق اْغتََسلَْت َوتََوضا تَتََوضا

أُ َوتَُصلِّي اْلَعتََمةَ، ثُما تَْغتَِسُل  اْلَمْغِرَب بِقَْدِر َما تَْفُرُغ ِمْنهَا بَْعَد ُغُروبِ  الشافَِق، ثُما تَتََوضا

أَ بَْعدَ  أُ لَِصََلِة اْلفَْجِر، َوإِْن َشاَءْت ِحينَئٍِذ أَْن تَتَنَفاَل ِعْنَد ُكلِّ َصََلِة فَْرٍض َوتَتََوضا  َوتَتََوضا

ْلبُْرهَاَن َعلَى َذلَِك فِي َكََلِمنَا فِي اْلَحْيِض إْن َشاَء اْلفَِريَضِة أَْو قَْبلَهَا فَلَهَا َذلَِك، َوَسنَْذُكُر ا

ُ تََعالَى.  َّللاا

 099]َمْسأَلَةٌ اْلُغْسِل ِمْن ُمَواَرِة اْلَكافِِر[ م

تاةَ، َوََل يُوِجُب اْلُغْسَل َشْيٌء َغْيُر َما َذَكْرنَا أَْصًَل ِْلَناهُ لَْم يَأِْت فِي َغْيِر َذلَِك أَثٌَر يَِصحُّ أَْلبَ 

َوقَْد َجاَء أَثٌَر فِي اْلُغْسِل ِمْن ُمَواَرِة اْلَكافِِر، فِيِه نَاِجيَةُ ْبُن َكْعٍب َوهَُو َمْجهُوٌل، َوالشاَرائُِع 

ِ أَْو ِمْن َكََلِم َرُسولِِه  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ََل تُْؤَخُذ إَلا ِمْن َكََلِم َّللاا  .-َصلاى َّللاا

 َواِجِب[ ِصفَةُ اْلُغْسِل الْ 

 099]َمْسأَلَةٌ ُغْسُل اْلَجنَابَِة[ م 

ا ُغْسُل اْلَجنَابَِة فَيَْختَاُر  أَْن يَْبَدأَ بَِغْسِل  -ُدوَن أَْن يَِجَب َذلَِك فَْرًضا  -قال ابن حزم : أَما

َغْسلِِه ثُما  فَْرِجِه إْن َكاَن ِمْن ِجَماٍع، َوأَْن يَْمَسَح بِيَِدِه اْلِجَداَر أَْو فِي اْْلَْرِض بَْعدَ 

نَاِء بَْعَد أَْن يَْغِسلَهَا ثَََل  ثًا يَُمْضِمَض َويَْستَْنِشَق َويَْستَْنثَِر ثَََلثًا ثَََلثًا ثُما يَْغِمَس يََدهُ فِي اْْلِ

قَْد بَلا  فَْرًضا َوََل بُدا، إْن قَاَم ِمْن نَْوٍم َوإَِلا فَََل، فَيَُخلُِّل أُُصوَل َشْعِرِه َحتاى يُوقَِن أَناهُ 

ا اْلفَْرُض الاِذي  ََل بُدا اْلِجْلَد، ثُما يُفِيَض اْلَماَء َعلَى َرْأِسِه ثَََلثًا بِيَِدِه َوأَْن يَْبَدأَ بَِميَاِمنِِه، َوأَما

َلا فَََل، َويَْغِسُل ِمْنهُ فَأَْن يَْغِسَل يََدْيِه ثَََلثًا قَْبَل أَْن يُْدِخلَهَا فِي اْلَماِء إْن َكاَن قَاَم ِمْن نَْوٍم َوإِ 

فَْرَجهُ إْن َكاَن ِمْن ِجَماٍع، ثُما يُفِيُض اْلَماَء َعلَى َرْأِسِه ثُما َجَسِدِه بَْعَد َرْأِسِه َوََل بُدا إفَاَضةً 

 يُوقُِن أَناهُ قَْد َوَصَل اْلَماُء إلَى بََشَرِة َرْأِسِه َوَجِميِع َشْعِرِه َوَجِميَع َجَسِدِه.

  -واآلثار :اِلحاديث 

ِ »عن اْبُن ُحَصْيٍن قَاَل  - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُكناا َمَع َرُسوِل َّللاا فِي َسفٍَر، فََذَكَر  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلَحِديَث َوفِيِه: أَنا َرُسوَل َّللاا أَْعطَى الاِذي أََصابَْتهُ اْلَجنَابَةُ إنَاًء  -َصلاى َّللاا

 صحيح ( « . ) ْن َماٍء َوقَاَل: اْذهَْب فَأَْفِرْغهُ َعلَْيكَ مِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا النابِيا »َعْن َمْيُمونَةَ  - اْغتََسَل ِمْن اْلَجنَابَِة فََغَسَل فَْرَجهُ بِيَِدِه  -َصلاى َّللاا

أَ ُوضُ  ا فََرَغ ِمْن ُغْسلِِه َغَسَل ثُما َدلََك بِهَا اْلَحائِطَ ثُما َغَسلَهَا ثُما تََوضا ََلِة، فَلَما وَءهُ لِلصا

 صحيح (« . ) ِرْجلَْيهِ 

ثَْتنِي َخالَتِي َمْيُمونَةُ قَالَْت:  - ِ »َعْن اْبِن َعبااٍس َحدا ُ َعلَْيِه  -أَْدنَْيُت لَِرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

نَاِء، ثُما أَْفَرَغ ُغْسلَهُ ِمْن اْلَجنَابَِة فََغَسَل َكفايْ  -َوَسلاَم  تَْيِن أَْو ثَََلثًا، ثُما أَْدَخَل يََدهُ فِي اْْلِ ِه َمرا

أَ  َعلَى فَْرِجِه َوَغَسلَهُ بِِشَمالِِه، ثُما َضَرَب بِِشَمالِِه اْْلَْرَض فََدلََكهَا َدْلًكا َشِديًدا، ثُما تََوضا
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ََلِة، ثُما أَْفَرَغ َعلَى َرْأِسِه  ثَََلَث َحفَنَاٍت ِمْلَء َكفِِّه، ثُما َغَسَل َسائَِر َجَسِدِه ثُما ُوُضوَءهُ لِلصا

هُ  ى َعْن َمقَاِمِه فََغَسَل ِرْجلَْيِه، ثُما أَتَْيتُهُ بِاْلِمْنِديِل فََردا  صحيح ( « ) تَنَحا

لَى َرْأِسِك ثُما تُفِيِضي اْلَماَء إناَما يَْكفِيِك أَْن تَْحثَِي عَ »ِْلُمِّ َسلََمةَ:  -َعلَْيِه الساََلُم  -قَْولَهُ  -

 )صحيح ( « . َعلَْيِك فَإَِذا بِِك قَْد طَهُْرتِ 

ِ »َعْن َمْسُروٍق َعْن َعائَِشةَ قَالَْت:  - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا يُْعِجبُهُ  -َصلاى َّللاا

لِِه َوطَهُوِرِه َوفِ  لِِه َوتََرجُّ ُن فِي تَنَعُّ  صحيح (« . ) ي َشأْنِِه ُكلِّهِ التايَمُّ

 ٥٩٨ ]َمْسأَلَةٌ لَْيَس َعلَى المغتسل أَْن يَتََدلََّك[ م

قال ابن حزم : َولَْيَس َعلَْيِه أَْن يَتََدلاَك: َوهَُو قَْوُل ُسْفيَاَن الثاْوِريِّ َواْْلَْوَزاِعيِّ َوأَْحَمَد ْبِن 

، َوقَاَل َمالٌِك بُِوُجوِب التاَدلُِّك.َحْنبٍَل َوَداُود َوأَبِي َحنِيفَةَ َوالشاافِ   ِعيِّ

 -اِلحاديث واآلثار : 

ِ: إنِّي اْمَرأَةٌ أَُشدُّ َضْفَر َرْأِسي، أَفَأَْنقُُضهُ لُِغْسِل »َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت:  - قُْلُت يَا َرُسوَل َّللاا

َرْأِسِك ثَََلَث َحثَيَاٍت ثُما تُفِيِضي َعلَْيِك  اْلَجنَابَِة؟ فَقَاَل: ََل إناَما يَْكفِيِك أَْن تَْحثَِي َعلَى

 )صحيح(« . فَتَْطهُِرينَ 

ََلِة ثُما  - أْ ُوُضوَءَك لِلصا َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب أَناهُ قَاَل فِي اْلُغْسِل ِمْن اْلَجنَابَِة: فَتََوضا

 . )صحيح (اْغِسْل َرْأَسَك ثَََلثًا ثُما أَْفِض اْلَماَء َعلَى ِجْلِدكَ 

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -»أَنا َرُسوَل َّللاا  -َعلاَم َعائَِشةَ اْلُغْسَل ِمْن اْلَجنَابَِة فَقَاَل لَهَا  -َصلاى َّللاا

 : يَا َعائَِشةُ اْغِسلِي يََدْيِك ثُما قَاَل لَهَا تََمْضَمِضي ثُما اْستَْنِشقِي َواْنتَثِِري ثُما -َعلَْيِه الساََلُم 

اْغِسلِي َوْجهَِك ثُما قَاَل: اْغِسلِي يََدْيِك إلَى اْلِمْرفَقَْيِن ثُما قَاَل: أَْفِرِغي َعلَى َرْأَسِك ثُما قَاَل: 

ما أَْفِرِغي َعلَى ِجْلِدِك ثُما أََمَرهَا تَْدلُُك َوتَتابُِع بِيَِدهَا ُكلا َشْيٍء لَْم يََمساهُ اْلَماُء ِمْن َجَسِدهَا ثُ 

.)موضوع « َل: يَا َعائَِشةُ أَْفِرِغي َعلَى َرْأِسِك الاِذي بَقَِي ثُما اُْدلُِكي ِجْلَدِك َوتَتابِِعيقَا

 مرسل ( ) فيه عكرمة بن عمار ساقط (

« . رَ إنا تَْحَت ُكلِّ َشْعَرٍة َجنَابَةً فَاْغِسلُوا الشاْعَر َوأَْنقُوا اْلبَشَ »قَاَل  -َعلَْيِه الساََلُم  -أَناهُ  -

 )ضعيف( ) ِمْن ِرَوايَِة اْلَحاِرِس ْبِن َوِجيٍه، َوهَُو َضِعيٌف(

ةٌ، ِْلَناهُ لَْيَس فِيِه إَلا َغْسُل الشاْعِر َوإِْنقَاُء  قال المؤلف : ثُما لَْو َصحا لََما َكاَن لَهُْم فِيِه ُحجا

  يَُكوُن إَلا بِالتاَدلُِّك .اْلبََشِر، َوهََذا َصِحيٌح َوََل َدلِيَل َعلَى أَنا َذلَِك ََل 

: تَأُْخُذ -َعلَْيِه الساََلُم  -َعْن ُغْسِل اْلَجنَابَِة. فَقَاَل  -َعلَْيِه الساََلُم  -أَنا اْمَرأَةً َسأَلَْتهُ » -

َماَء َعلَى َرْأِسهَا إْحَداُكنا َماَءهَا فَتَطَهاُر فَتُْحِسُن الطُّهُوَر أَْو تَْبلُُغ فِي الطاهُوِر ثُما تَُصبُّ الْ 

)ضعيف( ) فيه ابراهيم « فَتَْدلُُك َحتاى يَْبلَُغ ُشئُوَن َرْأِسهَا ثُما تُفِيُض اْلَماَء َعلَى َرْأِسهَا

 بن مهاجر وهو ضعيف (
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 021]َمْسأَلَةٌ ََل َمْعنًى لِتَْخلِيِل اللِّْحيَِة فِي اْلُغْسِل َوََل فِي اْلُوُضوِء[ م 

 َمْعنًى لِتَْخلِيِل اللِّْحيَِة فِي اْلُغْسِل َوََل فِي اْلُوُضوِء، َوهَُو قَْوُل َمالٍِك قال ابن حزم :  َوََل 

 َوأَبِي َحنِيفَةَ َوالشاافِِعيِّ َوَداُود.

  -أقوال الصحابة والفقهاء :

وجوب تخليل اللحية : عمر بن الخطاب وابن عمر وعطاء واْبِن َسابٍِط َوَعْبِد  -

ْحَمِن ْبِن  أَبِي لَْيلَى َوَسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر و أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، َوهَُو قَْوُل أَبِي اْلبَْختَِريِّ َوأَبِي الرا

اِق َوَغْيِرهِ  زا ِ ْبِن َمْسُعوٍد َوَعْبِد الرا  .َمْيَسَرةَ َواْبِن ِسيِريَن َواْلَحَسِن َوأَبِي ُعبَْيَدةَ ْبِن َعْبِد َّللاا

  -اِلحاديث واآلثار:

ِ »َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل  - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَََل أُْخبُِرُكْم بُِوُضوِء َرُسوِل َّللاا ؟ -َصلاى َّللاا

ةً  ةً َمرا أَ َمرا  )صحيح (« . فَتََوضا

ةً ََل يُْمِكُن َمَعهُ بُلُوُغ اْلَماِء إلَى أُُصوِل الشاْعِر، َوََل  يَتِمُّ  قال المؤلف : َوَغْسُل اْلَوْجِه َمرا

 َذلَِك إَلا بِتَْرَداِد اْلُغْسِل َواْلَعْرِك .

ِ »َعْن أَنٍَس  - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا أَ أََخَذ َكف ًا ِمْن َماٍء  -َصلاى َّللاا َكاَن إَذا تََوضا

ضعيف ( ) اْلَولِيِد ْبِن « . ) نِي َربِّيفَأَْدَخلَهُ تَْحَت َحنَِكِه فََخلاَل بِِه لِْحيَتَهُ َوقَاَل: بِهََذا أََمرَ 

َزَوَراَن َوهَُو َمْجهُوٌل َوالطاِريُق اآْلَخُر فِيهَا ُعَمُر ْبُن ُذَقْيٍب َوهَُو َمْجهُوٌل َوالطاِريُق 

ابَِعةُ  فِيهَا اْلهَْيثَُم  الثاالِثَةُ ِمْن طَِريِق ُمقَاتِِل ْبِن ُسلَْيَماَن َوهَُو َمْغُموٌز بِاْلَكِذِب، َوالطاِريُق الرا

قَاِشيِّ َوهَُو ََل َشْيَء، فََسقَطَْت ُكلُّهَا.( اٍز َوهَُو َضِعيٌف، َعْن يَِزيَد الرا  ْبُن َجما

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَنٍَس َعْن َرُسوِل َّللاا أَتَانِي ِجْبِريُل فَقَاَل: إنا َرباَك »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

قَُن َخلِّْل لِْحيَتََك ِعْنَد الطُّهُورِ يَأُْمَرَك بِغَ   ضعيف ( « ) ْسِل اْلفَنِيِك َواْلفَنِيُك الذا

ِ »َوَعْن اْبِن َعبااٍس  - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا يَتَطَهاُر َويَُخلُِّل لِْحيَتَهُ،  -َصلاى َّللاا

ضعيف ( ) ِمْن « . ) ِق َوْهٍب هََكَذا أََمَرنِي َربِّيَويَقُوُل: هََكَذا أََمَرنِي َربِّي َوِمْن طَِري

طَِريِق نَافٍِع َمْولَى يُوُسَف َوهَُو َضِعيٌف ُمْنَكُر اْلَحِديِث، َواْْلُْخَرى فِيهَا َمْجهُولُوَن ََل 

ْن بَْيَن اْبِن َوْهٍب  ِ يُْعَرفُوَن، َواَلاِذي ِمْن طَِريِق اْبِن َوْهٍب لَْم يَُسما فِيِه ِمما  -َوَرُسوِل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم   أََحٌد، فََسقَطَ ُكلُّ َذلَِك( -َصلاى َّللاا

ِ »عن ُعْثَماَن ْبِن َعفاان  َ  - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َكاَن يَُخلُِّل لحيته . )  -َصلاى َّللاا

 ضعيف ( 

ِة الناْقِل() فَِمْن طَِريِق إْسَرائِيَل َولَْيَس بِالْ  ، َعْن َعاِمِر ْبِن َشقِيٍق، َولَْيَس َمْشهُوًرا بِقُوا  قَِويِّ
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يِه  وعن عائشة مثل ذلك ) ِمْن َطِريِق َرُجٍل َمْجهُوٍل ََل يُْعَرُف َمْن هَُو؟ ُشْعبَةُ يَُسمِّ

يِه ِعْمَراَن ْبَن أَبِي وَ   ْهٍب(َعْمَرو ْبَن أَبِي َوْهٍب. َوأَُمياةُ ْبُن َخالٍِد يَُسمِّ

وعن وعمار بن ياسر ) فَِمْن َطِريِق َحسااَن ْبِن بََِلٍل اْلُمَزنِيِّ َوهَُو َمْجهُوٌل، َوأَْيًضا فَََل 

اٍر (  يُْعَرُف لَهُ لِقَاٌء لَِعما

ْحَمِن  وعن عبد َّللا بن أبي أوفى مثل ذلك.) ِمْن طَِريِق أَبِي اْلَوْرقَاِء فَائِِد ْبِن َعْبِد الرا

 َوهَُو َضِعيٌف أَْسقَطَهُ أَْحَمُد َويَْحيَى َواْلبَُخاِريُّ َوَغْيُرهُْم( اْلَعطاارِ 

ائِِب َوهَُو َضِعيٌف، َوأَبُو أَيُّوَب  وعن أبي أيوب مثل ذلك. ) فَِمْن طَِريِق َواِصِل ْبِن السا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم صَ  -اْلَمْذُكوُر فِيِه لَْيَس هَُو أَبَا أَيُّوَب اْْلَْنَصاِريا َصاِحَب النابِيِّ  قَالَهُ  -لاى َّللاا

 اْبُن َمِعيٍن(

ِ َوهَُو َمْجهُوٌل (  َوَعْن أَنٍَس ِمْثُل َذلَِك. ) ِمْن طَِريِق أَيُّوَب ْبِن َعْبِد َّللاا

، ِمْن َولَِد أَبِي اْلَجْهِم ْبِن  َوَعْن أُمِّ َسلََمةَ ِمْثُل َذلَِك. ) ِمْن طَِريِق َخالِِد ْبِن إْليَاِس اْلَمِدينِيِّ

ُحَذْيفَةَ اْلَعَدِويِّ َوهَُو َساقِطٌ ُمْنَكُر اْلَحِديِث، َولَْيَس هَُو َخالُِد ْبُن إْليَاِس الاِذي يَْرِوي َعْنهُ 

 ُشْعبَةُ، َذا بَْصِريٌّ ثِقَةٌ. (

 بَتاةَ ََل يُْحتَجُّ بِِه( َوَعْن َجابٍِر ِمْثُل َذلَِك. ) ِمْن طَِريِق أَْصَرَم ْبِن ِغيَاٍث، َوهَُو َساقِطٌ أَلْ 

 َوَعْن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِرِث ِمْثُل َذلَِك. ) ضعيف مرسل (

 020م]َمْسأَلَةٌ تَْخلِيل اْلَمْرأَة َشْعر نَاِصيَتَِها أَْو َضفَائِِرَها فِي ُغْسِل اْلَجنَابَِة[

يَتِهَا أَْو َضفَائِِرهَا فِي ُغْسِل قال ابن حزم :  َولَْيَس َعلَى اْلَمْرأَِة أَْن تَُخلَِّل َشْعَر نَاصِ 

اْلَجنَابَِة فَقَْط، لَِما َذَكْرنَاهُ قَْبَل هََذا بِبَابَْيِن فِي بَاِب التاَدلُِّك َوهَُو قَْوُل اْلَحاِضِريَن ِمْن 

 اْلُمَخالِفِيَن لَنَا.

 029مَمْسأَلَةٌ َحلُّ َضفَائِر اْلَمْرأَةَ َونَاِصيَتَِها فِي اْلُغْسِل[

َويَْلَزُم اْلَمْرأَةَ َحلُّ َضفَائِِرهَا َونَاِصيَتِهَا فِي ُغْسِل اْلَحْيِض َوُغْسِل اْلُجُمَعِة َواْلُغْسِل ِمْن  

 ُغْسِل اْلَميِِّت َوِمْن النِّفَاِس.

بََشَرِة وقال أيضا : َواْْلَْصُل فِي اْلُغْسِل اَِلْستِيَعاُب لَِجِميِع الشاْعِر، َوإِيَصاُل اْلَماِء إلَى الْ 

، َولَْيَس َذلَِك إَلا فِي  بِيَقِيٍن، بِِخََلِف اْلَمْسِح، فَََل يَْسقُطُ َذلَِك إَلا َحْيُث أَْسقَطَهُ الناصُّ

 اْلَجنَابَِة فَقَْط .

  -اِلحاديث واآلثار :
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ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعائَِشةَ أَنا النابِيا  - اُْنقُِضي َرْأَسِك »ِض قَاَل لَهَا فِي اْلَحيْ  -َصلاى َّللاا

 صحيح (« ) َواْغتَِسلِي

ِ إنِّي اْمَرأَةٌ أَُشدُّ َضْفَر َرْأِسي أَفَأَْنقُُضهُ »َعْن أُمِّ َسلََمةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت  - يَا َرُسوَل َّللاا

 صحيح (« . ) لِْلَحْيَضِة َواْلَجنَابَِة؟ قَاَل: ََل 

ا الناْقُض فِي اْلَحْيِض فَالناصُّ قَْد قال المؤلف : قَْولُهُ هَهُنَا رَ  اِجٌع إلَى اْلَجنَابَِة ََل َغْيُر، َوأَما

ُ َعْنهَا  -َوَرَد بِِه، َولَْو َكاَن َكَذلَِك لََكاَن اْْلَْخُذ بِِه َواِجٌب إَلا أَنا َحِديَث َعائَِشةَ   -َرِضَي َّللاا

ُ  -نََسَخ َذلَِك بِقَْوِل النابِيِّ  اُْنقُِضي َرْأَسِك »لَهَا فِي ُغْسِل اْلَحْيِض  - َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

 « َواْغتَِسلِي

-  ِ ِ َعْن َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاا فِي اْلَمْرأَِة تَْغتَِسُل ِمْن  -َصلاى َّللاا

ضعيف( ) لَْو لَْم يَُكْن فِيِه إَلا اْبُن لَِهيَعةَ لََكفَى « ) هَاََل تَْنقُُض َشْعرَ »َحْيَضٍة أَْو َجنَابٍَة 

بَْيِر " َحداثَ  نَا ُسقُوطًا، فََكْيَف َوفِيِه َعْبُد اْلَملِِك ْبُن َحبِيٍب َوَحْسبَُك بِِه، ثُما لَْم يَقُْل فِيِه أَبُو الزُّ

 " َوهَُو ُمَدلٌِّس فِي َجابٍِر َما لَْم يَقُْلهُ(

ِ ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص يَأُْمُر النَِّساَء إَذا »بَْيِد ْبِن ُعَمْيٍر قَاَل َعْن عُ  - بَلََغ َعائَِشةَ أَنا َعْبَد َّللاا

اْغتََسْلَن أَْن يَْنقُْضَن ُرُءوَسهُنا فَقَالَْت: يَا َعَجبًا َِلْبِن َعْمٍرو هََذا يَأُْمُر النَِّساَء إَذا اْغتََسْلَن 

؟ لَقَْد ُكْنُت أَْغتَِسُل أَنَا َوَرُسوُل  أَْن يَْنقُْضنَ  . أََوََل يَأُْمُرهُنا أَْن يَْحلِْقَن ُرُءوَسهُنا ُرُءوَسهُنا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا ِمْن إنَاٍء َواِحٍد، َوَما أَِزيُد َعلَى أَْن أُْفِرَغ َعلَى َرْأِسي ثَََلَث  -َصلاى َّللاا

 صحيح ( « . ) إْفَراَغاتٍ 

ةَ َعلَْينَا فِيِه لُِوُجوٍه:  قال المؤلف : هََذا ََل ُحجا

ُ َعْنهَا  -أََحُدهَا أَنا َعائَِشةَ  لَْم تَْعِن بِهََذا إَلا ُغْسَل اْلَجنَابَِة فَقَْط َوهََكَذا نَقُوُل،  -َرِضَي َّللاا

ِ َوبَيَاُن َذلَِك إَحالَتُهَا فِي آِخِر اْلَحِديِث َعلَى ُغْسلِهَا َمَع رَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ِمْن إنَاٍء َواِحٍد، َوهََذا إناَما هَُو بََِل َشكٍّ لِْلَجنَابَِة ََل لِْلَحْيِض، َوالثاانِي أَناهُ لَْو َصحا فِيِه  -

ةٌ ِْلَنانَا لَْم نُ  ْؤَمْر بِقَبُوِل َرْأيِهَا، إناَما أُِمْرنَا أَناهَا أََراَدْت اْلَحْيَض لََما َكاَن َعلَْينَا فِيِه ُحجا

ِ ْبُن َعْمٍرو،  ِزُم، َوالثاالُِث أَناهُ قَْد َخالَفَهَا َعْبُد َّللاا بِقَبُوِل ِرَوايَتِهَا، فَهََذا هَُو اْلفَْرُض الَلا

نا  دُّ إلَى اْلقُْرآِن َوالسُّ ِة، ََل إلَى قَْوِل أََحِد َوهَُو َصاِحٌب، َوإَِذا َوقََع التانَاُزُع، َوَجَب الرا

 اْلُمتَنَاِزَعْيِن ُدوَن اآْلَخِر.

 029]َمْسأَلَةٌ اْنَغَمَس َمْن َعلَْيِه ُغْسٌل َواِجٌب فِي َماٍء َجاٍر[ م 

فِي َماٍء َجاٍر أَْجَزأَهُ  -أَيُّ ُغْسٍل َكاَن  -قال ابن حزم: فَلَْو اْنَغَمَس َمْن َعلَْيِه ُغْسٌل َواِجٌب 

ى بِِه َذلَِك اْلُغْسَل، َوَكَذلَِك لَْو َوقََف تَْحَت ِميَزاٍب َونََوى بِِه َذلَِك اْلُغْسَل أَْجَزأَهُ، إَذا إَذا نَوَ 

ا َعما َجِميَع َجَسِدِه، لَِما قَْد َذَكْرنَا ِمْن أَنا التاَدلَُّك ََل َمْعنًى لَهُ، َوهَُو قَْد تَطَهاَر َواْغتََسَل َكمَ 
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ُل أَبِي َحنِيفَةَ َوُسْفيَاَن الثاْوِريِّ َواْْلَْوَزاِعيِّ َوالشاافِِعيِّ َوأَْحَمَد َوَداُود أُِمَر، َوهَُو قَوْ 

 َوَغْيِرِهْم.

 029]َمْسأَلَةٌ اْنَغَمَس َمْن َعلَْيِه ُغْسٌل َواِجٌب فِي َماٍء َراِكٍد َونََوى اْلُغْسَل[ م

َواِجٌب فِي َماٍء َراِكٍد، َونََوى اْلُغْسَل أَْجَزأَهُ  قال ابن حزم : فَلَْو اْنَغَمَس َمْن َعلَْيِه ُغْسلٌ 

ِمْن اْلَحْيِض َوِمْن النِّفَاِس َوِمْن ُغْسِل اْلُجُمَعِة َوِمْن اْلُغْسِل ِمْن ُغْسِل اْلَميِِّت َولَْم يُْجِزِه 

اِكِد  ُغْسًَل ِمْن هَِذِه اْْلَْغَساِل َولَْم لِْلَجنَابَِة، فَإِْن َكاَن ُجنُبًا َونََوى بِاْنِغَماِسِه فِي اْلَماِء الرا

 يَْنِو ُغْسَل اْلَجنَابَِة أَْو نََواهُ، لَْم يُْجِزِه أَْصًَل ََل لِْلَجنَابَِة َوََل لَِسائِِر اْْلَْغَساِل، َواْلَماُء فِي

ْيِرِه َعلَى ُكلِّ َحاٍل، َوَسَواٌء ُكلِّ َذلَِك طَاِهٌر بَِحَسبِِه، قَلا أَْو َكثَُر، ُمطَهٌِّر لَهُ إَذا تَنَاَولَهُ، َولِغَ 

فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا َكاَن َماًء قَلِيًَل فِي َمْطهََرٍة أَْو ُجبٍّ أَْو بِْئٍر، أَْو َكاَن َغِديًرا َراِكًدا 

 فََراِسُخ فِي فََراِسَخ، ُكلُّ َذلَِك َسَواٌء.

  -أقوال الصحابة والفقهاء :

 جابر بن عبد َّللا رضى َّللا عنهما.وقول المؤلف هو قول أبي هريرة و -

ائِِم من أى غسل كان ََل يُْجِزيِه ، إذا َكاَن ُدوَن اْلَغِديِر  - اْغتَِساَل اْلُجنُِب فِي اْلَماِء الدا

ْك اآْلَخُر، َو اْلَماَء يَْفُسُد بَِذلَِك . ) أبو حنيفة (  َك طَْرفُهُ لَْم يَتََحرا  الاِذي إَذا ُحرِّ

 في الماء الراكد إذا كان دون خمسمائة رطل . ) الشافعي (  َل يجوز الغسل -

 يكره اَلغتسال في الماء الراكد وهو جائز إن وقع . )مالك( -

  -اِلحاديث واآلثار :

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن أَبَي هَُرْيَرةَ يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ََل يَْغتَِسُل أََحُدُكْم : »-َصلاى َّللاا

ائِِم َوهَُو ُجنُبٌ  فَقِيَل: َكْيَف يَْفَعُل يَا أَبَا هَُرْيَرةَ؟ قَاَل يَتَنَاَولُهُ تَنَاُوًَل ". « فِي اْلَماِء الدا

 )صحيح( 

ِ َعْن أَ  - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ََل يَبُولَنا أََحُدُكْم فِي » -َصلاى َّللاا

 )صحيح( « . اْلَماِء الداائِِم َوََل يَْغتَِسُل فِيِه ِمْن اْلَجنَابَةِ 

بَْيِر َعْن َجابٍِر قَاَل " ُكناا نَْستَِحبُّ أَْن نَ  - أُْخَذ ِمْن َماِء اْلَغِديِر َونَْغتَِسَل بِِه فِي َعْن أَبِي الزُّ

 نَاِحيٍَة ".

  029]َمْسأَلَةٌ أَْجنََب يَْوَم اْلُجُمَعِة[ م 

فَََل يُْجِزيِه إَلا ُغْسََلِن  -قال ابن حزم : َوَمْن أَْجنََب يَْوَم اْلُجُمَعِة ِمْن َرُجٍل أَْو اْمَرأٍَة 

َوََل بُدا، َوُغْسٌل آَخُر يَْنِوي بِِه اْلُجُمَعةَ َوََل بُدا، فَلَْو َغساَل َميِّتًا ُغْسٌل يَْنِوي بِِه اْلَجنَابَةَ 

أَْيًضا لَْم يُْجِزِه إَلا ُغْسٌل ثَالٌِث يَْنِوي بِِه َوََل بُدا، فَلَْو َحاَضْت اْمَرأَةٌ بَْعَد أَْن ُوِطئَْت فَِهَي 



 

91 
 

لَْت اْلُغْسلَ  َرْتهُ َحتاى تَْطهَُر، فَإَِذا طَهَُرْت  بِاْلِخيَاِر إْن َشاَءْت َعجا لِْلَجنَابَِة َوإِْن َشاَءْت أَخا

لَْم يُْجِزهَا إَلا ُغْسََلِن، ُغْسٌل تَْنِوي بِِه اْلَجنَابَةَ َوُغْسٌل آَخُر تَْنِوي بِِه اْلَحْيَض، فَلَْو 

ْربََعةُ أَْغَساٍل َكَما َذَكْرنَا فَلَْو نََوى بُِغْسٍل َصاَدفَْت يَْوَم ُجُمَعٍة َوَغسالَْت َميِّتًا لَْم يُْجِزهَا إَلا أَ 

ا َذَكْرنَا فَأَْكثََر، لَْم يُْجِزِه َوََل لَِواِحٍد ِمْنهَُما، َوَعلَْيِه أَْن يُِعيَدهَُما، َوَكذَ  لَِك َواِحٍد ُغْسلَْيِن ِمما

تَْيِن إْن نََوى أَْكثََر ِمْن ُغْسلَْيِن، َولَْو أَنا ُكلا َمْن َذَكْرنَ  ا يَْغِسُل ُكلا ُعْضٍو ِمْن أَْعَضائِِه َمرا

إْن َكاَن َعلَْيِه  -أَْو أَْربًَعا  -إْن َكاَن َعلَْيِه ثَََلثَةَ أَْغَساٍل  -أَْو ثَََلثًا  -إْن َكاَن َعلَْيِه ُغْسََلِن 

هُ أَْجَزأَهُ َذلَِك َوإَِلا فَََل، فَلَْو َونََوى فِي ُكلِّ َغْسلٍَة اْلَوْجهَ الاِذي َغَسلَهُ لَ  -أَْربََعةُ أَْغَساٍل 

أََراَد َمْن َذَكْرنَا: اْلُوُضوَء لَْم يُْجِزِه إَلا اْلَمِجيُء بِاْلُوُضوِء بِنِياِة اْلُوُضوِء ُمْفَرًدا َعْن ُكلِّ 

ْعَضاِء اْلُوُضوِء ُغْسَل ُغْسٍل َذَكْرنَا، َحاَشا ُغْسَل اْلَجنَابَِة َوْحَدهُ فَقَْط فَإِناهُ إْن نََوى بَِغْسِل أَ 

 اْلَجنَابَِة َواْلُوُضوِء َمًعا أَْجَزأَهُ َذلَِك، فَإِْن لَْم يَْنِو إَلا اْلُغْسَل فَقَْط لَْم يُْجِزِه لِْلُوُضوِء َولَوْ 

تابًا َعلَى َما نََواهُ لِْلُوُضوِء فَقَْط لَْم يُْجِزِه لِْلُغْسِل، َوََل يُْجِزُئ لِْلُوُضوِء َما َذَكْرنَا إَلا ُمرَ 

ُ تََعالَى فَِمْن اْلبَاِطِل أَْن يُْجِزَئ َعَمُل َواِحٍد َعْن َعَملَْيِن أَْو َعْن .. نَْذُكُر بَْعَد هََذا إْن َشاَء َّللاا

ِ  بَِشهَاَدِة َرُسولِ  -أَْكثََر، َوَصحا يَقِينًا أَناهُ إْن نََوى أََحَد َما َعلَْيِه ِمْن َذلَِك فَإِناَما لَهُ   -َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  اِدقَِة  -َصلاى َّللاا الاِذي نََواهُ فَقَْط َولَْيَس لَهُ َما لَْم يَْنِوِه، فَإِْن نََوى بَِعَملِِه  -الصا

ْن اْلُوُجوِه َذلَِك ُغْسلَْيِن فََصاِعًدا فَقَْد َخالََف َما أُِمَر بِِه، ِْلَناهُ َمأُْموٌر بُِغْسٍل تَامٍّ لُِكلِّ َوْجٍه مِ 

وأما ُغْسُل اْلَجنَابَِة  .الاتِي َذَكْرنَا، فَلَْم يَْفَعْل َذلَِك، َواْلُغْسُل ََل يَْنقَِسُم، فَبَطََل َعَملُهُ ُكلُّهُ.

وا فِي َذلِكَ  )أي َواْلُوُضوِء فَإِناهُ أَْجَزأَ فِيِهَما َعَمٌل َواِحٌد بِنِياٍة َواِحَدٍة لَهَُما .. َواْحتَجُّ

ًما َواِحًدا يُْجِزُئ َعْن َجِميِع اْْلَْحَداِث  الفين( المخ بِأَْن قَالُوا: َوَجْدنَا ُوُضوًءا َواِحًدا َوتَيَمُّ

النااقَِضِة لِْلُوُضوِء، َوُغْسًَل َواِحًدا يُْجِزُئ َعْن َجنَابَاٍت َكثِيَرٍة، َوُغْسًَل َواِحًدا يُْجِزُئ َعْن 

ًدا يُْجِزُئ َعْن ُعْمَرٍة َوَحجٍّ فِي اْلقُْرآِن، فََوَجَب أَْن يَُكوَن َكَذلَِك َحْيِض أَيااٍم، َوطََوافًا َواحِ 

 ُكلُّ َما يُوِجُب اْلُغْسَل.

حا َوهََذا قِيَاٌس َواْلقِيَاُس ُكلُّهُ بَاِطٌل، ثُما لَْو َكاَن َحق ًا لََكاَن هََذا ِمْنهُ َعْيَن اْلبَاِطِل ِْلَناهُ لَْو صَ  

يَُكْن اْلقِيَاُس َْلَْن يُْجِزَئ ُغْسٌل َواِحٌد َعْن ُغْسلَْيِن َمأُْموٍر بِِهَما َعلَى َما َذَكُروا  اْلقِيَاُس لَمْ 

 -فِي اْلُوُضوِء: بِأَْولَى ِمْن أَْن يُقَاَس ُحْكُم َمْن َعلَْيِه ُغْسََلِن َعلَى َمْن َعلَْيِه يَْوَماِن ِمْن 

ِظهَاَرْيِن، أَْو َكفااَرتَاِن َعْن يَِمينَْيِن، أَْو هَْديَاِن َعْن َشْهِر َرَمَضاَن، أَْو َرقَبَتَاِن َعْن 

ُمْتَعتَْيِن، أَْو َصََلتَا ظُْهٍر ِمْن يَْوَمْيِن، أَْو ِدْرهََماِن ِمْن َعَشَرِة َدَراِهَم َعْن َمالَْيِن ُمْختَلِفَْيِن، 

ا اْلُوُضوُء فَإِنا فَيَْلَزُمهُْم أَْن يُْجِزَئ فِي ُكلِّ َذلَِك ِصيَاُم يَْوٍم وَ  اِحٍد، َوَرقَبَةٌ َواِحَدة.. أَما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوَل َّللاا أَ »قَاَل:  -َصلاى َّللاا ُ َصََلةَ َمْن أَْحَدَث َحتاى يَتََوضا « ََل يَْقبَُل َّللاا

 َخَل فِي َذلَِك ُكلُّ َحَدٍث... فََصحا بِهََذا اْلَخبَِر أَنا اْلُوُضوَء ِمْن اْلَحَدِث ُجْملَةً، فَدَ 

 [ فََدَخَل فِي َذلَِك ُكلُّ َجنَابٍَة.٦َوقَاَل تََعالَى: }َوإِْن ُكْنتُْم ُجنُبًا فَاطاهاُروا{ ]المائدة: 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوَصحا أَْيًضا َعْن َرُسوِل َّللاا ََلِة ِمْن ُكلِّ  -َصلاى َّللاا ُوُضوٌء َواِحٌد لِلصا

َكاَن يَطُوُف  -َعلَْيِه الساََلُم  -ٍث َسلََف، ِمْن نَْوٍم َوبَْوٍل َوَحاَجِة اْلَمْرِء َوُمََلَمَسٍة، َوإِناهُ َحدَ 
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ا  طََواٌف َواِحٌد َوَسْعٌي َواِحٌد فِي اْلقَِراِن َعْن اْلَحجِّ  -َعلَى نَِسائِِه بُِغْسٍل َواِحٍد.. َوأَما

ِ  َواْلُعْمَرِة، فَلِقَْوِل َرُسولِ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا َك : »-َصلاى َّللاا طََواٌف َواِحٌد يَْكفِيَك لَِحجِّ

 «..َدَخلَْت اْلُعْمَرةُ فِي اْلَحجِّ إلَى يَْوِم اْلقِيَاَمةِ : »-َعلَْيِه الساََلُم  -َوقَْولُهُ « َوُعْمَرتِكَ 

 -أقوال الصحابة والفقهاء : 

غن غسلين هو قول إْبَراِهيَم الناَخِعيِّ وطاوس  قول المؤلف في أنه َل يجزئ غسل -

والحسن و َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن َوَعْمِرو ْبِن ُشَعْيب ٍو اْلَحَكَم ْبَن ُعتَْيبَةَ والزهري وقتادة و 

 عطاء بن أبي رباح وأهل الظاهر (

( يُْجِزُئ ُغْسٌل َواِحٌد لِْلَجنَابَِة َواْلَحْيِض. )أَبُو َحنِيفَةَ َومَ  - افِِعيُّ  الٌِك َوالشا

يُْجِزُئ ُغْسٌل َواِحٌد لِْلُجُمَعِة َواْلَجنَابَِة ، إْن نََوى اْلَجنَابَةَ يُْجِزِه ِمْن اْلُجُمَعِة، َوإِْن نََوى  -

 اْلُجُمَعةَ أَْجَزأَهُ، ِمْن اْلَجنَابَِة . ) بعض أصحاب مالك (

  -اِلحاديث واآلثار :

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بِيِّ َعْن َعائَِشةَ َزْوِج النا ■  َكاَن إَذا اْغتََسَل ِمْن اْلَجنَابَِة بََدأَ » -َصلاى َّللاا

ََلِة ثُما يُْدِخُل أََصابَِعهُ فِي اْلَماِء فَيَُخلُِّل بِهَا أُصُ  أُ لِلصا أَ َكَما يَتََوضا وَل فََغَسَل يََدْيِه ثُما تََوضا

« ِه ثَََلَث َغَرفَاٍت بِيَِدِه، ثُما يُفِيُض اْلَماَء َعلَى ِجْلِدِه ُكلِّهِ َشْعِرِه ثُما يَُصبُّ َعلَى َرْأسِ 

 .)صحيح(

ثَْتنِي َخالَتِي َمْيُمونَةُ قَالَْت ■  ِ »َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل: َحدا ُ  -أَْدنَْيُت لَِرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

نَاِء، ثُما ُغْسلَهُ ِمْن اْلَجنَابَِة فَغَ  -َعلَْيِه َوَسلاَم  تَْيِن أَْو ثَََلثًا، ثُما أَْدَخَل يََدهُ فِي اْْلِ َسَل َكفاْيِه َمرا

أَْفَرَغ َعلَى فَْرِجِه َوَغَسلَهُ بِِشَمالِِه، ثُما َضَرَب بِِشَمالِِه اْْلَْرَض فََدلََكهَا َدْلًكا َشِديًدا، ثُما 

ََلِة، ثُما أَْفَرَغ َعلَ  أَ ُوُضوَءهُ لِلصا ى َرْأِسِه ثَََلَث َحفَنَاٍت ِمْلَء َكفاْيِه، ثُما َغَسَل َسائَِر تََوضا

ى َعْن َمقَاِمِه َذلَِك فََغَسَل ِرْجلَْيِه، ثُما أَتَْيتُهُ بِاْلِمْنِديِل فََرداهُ   صحيح(«)َجَسِدِه، ثُما تَنَحا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلامَ  -قال المؤلف: فَهََذا َرُسوُل َّللاا لَْم يَُعدا َغْسَل أَْعَضاِء اْلُوُضوِء  - َصلاى َّللاا

 ِ َ أَنا َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فِي ُغْسلِِه لِْلَجنَابَِة، َونَْحُن نُْشِهُد َّللاا َما َضياَع نِياةَ  -َصلاى َّللاا

ُ َعلَْيِه، فََوَجَب َذلَِك فِي ُغْسِل اْلَجنَ  ةً َوبَقِيَْت َسائُِر ُكلِّ َعَمٍل اْفتََرَضهُ َّللاا ابَِة َخاصا

 اْْلَْغَساِل َعلَى ُحْكِمهَا.

ِ »َعْن أَنٍَس ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َكاَن يَطُوُف َعلَى نَِسائِِه فِي لَْيلٍَة  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)بُِغْسٍل َواِحدٍ 

 029َف فِي ثَْوٍب َغْيِر ثَْوبِِه الَِّذي يَْلبَُس[ م ]َمْسأَلَةٌ يُْكَرهُ لِْلُمْغتَِسِل أَْن يَتَنَشَّ  

قال ابن حزم : َويُْكَرهُ لِْلُمْغتَِسِل أَنا يَتَنَشاَف فِي ثَْوٍب َغْيِر ثَْوبِِه الاِذي يَْلبَُس، فَإِْن فََعَل فَََل 

 َحَرَج، َوََل يُْكَرهُ َذلَِك فِي اْلُوُضوِء.
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  -أقوال الفقهاء :

 قول عطاء . وقول المؤلف هو

 -اِلحاديث واآلثار :

ِ »َعْن َمْيُمونَةَ بِْنِت اْلَحاِرِث قَالَْت  - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوَضْعُت لَِرُسوِل َّللاا ُغْسًَل  -َصلاى َّللاا

َعلَى  َوَغَسَل َرْأَسهُ ثُما َصبا  -قَالَْت  -َعلَْيِه الساََلُم  -فََذَكْرُت ِصفَةَ ُغْسلِِه  -َوَستَْرتُهُ 

ى فََغَسَل قََدَمْيِه، فَنَاَوْلتُهُ ِخْرقَةً، فَقَاَل بِيَِدِه هََكَذا َولَْم يَُرداهَا  صحيح(« . ) َجَسِدِه، ثُما تَنَحا

ِ »َعْن قَْيِس ْبِن َسْعٍد قَاَل:  - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َزاَرنَا َرُسوُل َّللاا  -فِي َمْنِزلِنَا  -َصلاى َّللاا

ِ  -ْلَحِديَث َوفِيِه فََذَكَر ا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا أََمَر لَهُ َسْعٌد بُِغْسٍل  -َصلاى َّللاا

 ِ َصلاى  -فَاْغتََسَل، ثُما نَاَولَهُ ِمْلَحفَةً َمْصبُوَغةً بَِزْعفََراٍن أَْو َوْرٍس فَاْشتََمَل بِهَا َرُسوُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم   « .-َّللاا

َل، ِْلَناهُ  اْشتََمَل فِيهَا فََصاَرْت لِبَاُسهُ  -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف : هََذا ََل يَُضادُّ اْْلَوا

 ِحينَئٍِذ.

 029]َمْسأَلَةٌ المغتسل إَذا اْنَغِمْس فِي َماٍء[م

ِرْجلَْيِه أَْو ِمْن أَيِّ أَْعَضائِِه  قال ابن حزم : َوُكلُّ ُغْسٍل َذَكْرنَا فَلِْلَمْرِء أَْن يَْبَدأَ بِِه ِمنْ 

ًَل ثُما  ْأِس أَوا  َشاَء، َحاَشا ُغْسَل اْلُجُمَعِة َواْلَجنَابَِة، فَََل يُْجِزُئ فِيِهَما إَلا اْلبَُداَءةُ بَِغْسِل الرا

. اْلَجَسِد، فَإِْن اْنَغَمَس فِي َماٍء فََعلَْيِه أَْن يَْنِوَي اْلبَُداَءةَ بَِرْأِسِه ثُما   بَِجَسِدِه َوََل بُدا

  -اِلحاديث واآلثار :

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَْوُل َرُسوِل َّللاا ِ َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم أَْن يَْغتَِسَل فِي ُكلِّ »  -َصلاى َّللاا َحقٌّ َّلِلا

 صحيح ( « ) َسْبَعِة أَيااٍم يَْوًما، يَْغِسُل َرْأَسهُ َوَجَسَدهُ 

ِ  قَْوُل َرُسولِ  - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا ُ بِهِ » -َصلاى َّللاا  )صحيح (« اْبَدُءوا بَِما بََدأَ َّللاا

 029]َمْسأَلَةٌ ِصفَةُ اْلُوُضوِء[ م 

قال ابن حزم : َوِصفَةُ اْلُوُضوِء أَناهُ إْن َكاَن اْنتَبَهَ ِمْن نَْوٍم فََعلَْيِه أَْن يَْغِسَل يََدْيِه ثَََلثًا َكَما 

قَْد َذَكْرنَا قَْبُل، َوأَْن يَْستَْنِشَق َوأَْن يَْستَْنثَِر ثَََلثًا لِيَْطُرَد الشاْيطَاَن َعْن َخْيُشوِمِه َكَما قَْد 

، َوَسَواٌء تَبَاَعَد َما بَْيَن نَْوِمِه َوُوُضوئِِه أَْو لَْم يَتَبَاَعْد، فَإِْن َكاَن قَْد فََعَل ُكلا َذلَِك َوَصْفنَا

فَلَْيَس َعلَْيِه أَْن يُِعيَد َذلَِك اْلُوُضوَء ِمْن َحَدِث َغْيِر الناْوِم، فَلَْو َصبا َعلَى يََدْيِه ِمْن إنَاٍء 

َدهُ فِيِه لَِزَمهُ ُغْسُل يَِدِه أَْيًضا ثَََلثًا إْن قَاَم ِمْن نَْوِمِه، ثُما نَْختَاُر لَهُ أَْن ُدوَن أَْن يُْدِخَل يَ 

ةٌ،  يَتََمْضَمَض ثَََلثًا، َولَْيَسْت اْلَمْضَمَضةُ فَْرًضا، َوإِْن تََرَكهَا فَُوُضوُءهُ تَامٌّ َوَصََلتُهُ تَاما

ْمنَا، ثُما يََضُع اْلَماَء فِي أَْنفِِه  َعْمًدا تََرَكهَا أَْو نِْسيَانًا، ثُما  ََلِة َكَما قَدا يَْنِوي ُوُضوَءهُ لِلصا
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ةً فَإِْن فََعَل الثاانِيَةَ َوالثاالِ  ثَةَ فََحَسٌن، َويَْجبُِذهُ بِنَْفِسِه َوََل بُدا، ثُما يَْنثُُرهُ بِأََصابِِعِه َوََل بُدا َمرا

ََلةُ ُدونَهَُما، ََل َعْمًدا َوََل نِْسيَانًا، ثُما يَْغِسُل َوهَُما فَْرَضاِن ََل يُْجِزُئ  اْلُوُضوُء َوََل الصا

َوْجهَهُ ِمْن َحدِّ َمنَابِِت الشاْعِر فِي أَْعلَى اْلَجْبهَِة إلَى أُُصوِل اْْلُُذنَْيِن َمًعا إلَى ُمْنقَِطِع الذاقَِن 

ةً، لَْيَس َعلَْيِه أَْن يََمسا اْلَماَء َما  َويُْستََحبُّ أَْن يَْغِسَل َذلَِك ثَََلثًا أَوْ  ثِْنتَْيِن َوتُْجِزُئ َمرا

فَاِر اْنَحَدَر ِمْن لِْحيَتِِه تَْحَت َذقَنِِه، َوََل أَْن يَُخلَِّل لِْحيَتَهُ، ثُما يَْغِسَل ِذَراَعْيِه ِمْن ُمْنقَطَِع اْْلَظْ 

َراَعيْ  ا يَلِي الذِّ ِل اْلَمَرافِِق ِمما تَْيِن َحَسٌن، إلَى أَوا ِن، فَإِْن َغَسَل َذلَِك ثَََلثًا فََحَسٌن، َوَمرا

ةً، َوََل بُدا َضُروَرةٌ ِمْن إيَصاِل اْلَماِء بِيَقِيٍن إلَى َما تَْحَت اْلَخاتَِم بِتَْحِريِكِه َعْن  َوتُْجِزُئ َمرا

َحبُّ إلَْينَا أَْن يَُعما َرْأَسهُ بِاْلَمْسِح، فََكْيفََما َمَكانِِه، ثُما يَْمَسُح َرْأَسهُ َكْيفََما َمَسَحهُ أَْجَزأَهُ، َوأَ 

 َمَسَحهُ بِيََدْيِه أَْو بِيٍَد َواِحَدٍة أَْو بِأُْصبٍُع َواِحَدٍة أَْجَزأَهُ.

تَ  ، َونَْستَِحبُّ أَْن يَْمَسَح َرْأَسهُ ثَََلثًا أَْو َمرا ْيِن فَلَْو َمَسَح بَْعَض َرْأِسِه أَْجَزأَهُ َوإِْن قَلا

ُجِل َمسُّ َما اْنَحَدَر ِمْن الشاْعِر َعْن َمنَابِِت  َوَواِحَدةٌ تُْجِزُئ، َولَْيَس َعلَى اْلَمْرأَِة َوالرا

الشاْعِر َعلَى اْلقَفَا َواْلَجْبهَِة ثُما يُْستََحبُّ لَهُ َمْسُح أُُذنَْيِه، إْن َشاَء بَِما َمَسَح بِِه َرْأَسهُ َوإِْن 

ِديٍد، َويُْستََحبُّ تَْجِديُد اْلَماَء لُِكلِّ ُعْضٍو، ثُما يَْغِسُل ِرْجلَْيِه ِمْن ُمْبتََدإِ ُمْنقَطَِع َشاَء بَِماٍء جَ 

تَْيِن َحَسٌن  ا يَلِي السااَق، فَإِْن َغَسَل َذلَِك ثَََلثًا فََحَسٌن، َوَمرا اْْلَْظفَاِر إلَى آِخِر اْلَكْعبَْيِن ِمما

ةٌ تُْجِزُئ، َوتُ  .َوَمرا ِ تََعالَى َعلَى اْلُوُضوِء، َوإِْن لَْم يَْفَعْل فَُوُضوُءهُ تَامٌّ  ْستََحبُّ تَْسِميَةُ َّللاا

 ِ ا قَْولُنَا فِي اْلَمْضَمَضِة فَلَْم يَِصحا بِهَا َعْن َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَما أَْمٌر،  -َصلاى َّللاا

ْمنَا أَنا أَْفَعالَهُ -لَْيِه الساََلُم عَ  -َوإِناَما ِهَي فِْعٌل فََعلَهُ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -، َوقَْد قَدا  -َصلاى َّللاا

 لَْيَسْت فَْرًضا.

  -أقوال الصحابة والفقهاء :

لَْيَس اَِلْستِْنَشاُق َواَِلْستِْنثَاُر فَْرًضا فِي اْلُوُضوِء َوََل فِي اْلُغْسِل ِمْن اْلَجنَابَةوتمسح  -

هاِ. )مالك والشافعي فيما يتعلق باَلستنشاق واَلستنثار وحدد أصحابه ما الرأس كل

 يجوز مسحه من الرأس بشعرتين ( 

ْأِس  - هَُما فَْرٌض فِي اْلُغْسِل ِمْن اْلَجنَابَِة َولَْيَسا فَْرًضا فِي اْلُوُضوِء و يَْمَسُح ِمْن الرا

 فَْرًضا ِمْقَداَر ثَََلِث أََصابَِع ) أبو حنيفة ( 

اَِلْستِْنَشاُق َواَِلْستِْنثَاُر فَْرَضاِن فِي اْلُوُضوِء َولَْيَسا فَْرَضْيِن فِي اْلُغْسِل ِمْن اْلَجنَابَِة،  -

َولَْيَسْت اْلَمْضَمَضةُ فَْرًضا ََل فِي اْلُوُضوِء َوََل فِي ُغْسِل اْلَجنَابَِة . )أحمد بن حنبل 

 وداود وهو قول المؤلف(

اِد ْبِن أَبِي يلزم من نسى المضمضة  - واَلستنشاق اْلعادة . )الزهري والحسن و َحما

 ُسلَْيَماَن َواْبِن أَبِي لَْيلَى والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان ( 

ْأِس فَقَْط َوَمْسُح بَْعِضِه َكَذلَِك . ) اْلوزاعي والليث - ِم الرا  (   يُْجِزُئ َمْسُح ُمقَدا
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قََع َعلَْيِه اْسُم َمْسٍح ، َوَكَذلَِك بَِما َمَسَح ِمْن أُْصبٍُع أَْو أَقَلا أَْو أَْكثََر. يُْجِزُئ ِمْن َذلَِك َما وَ  -

 )داود(

  -اِلحاديث واآلثار :

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنا َرُسوَل َّللاا أَ أََحُدُكْم »قَاَل:  -َصلاى َّللاا إَذا تََوضا

 )صحيح( « ي أَْنفِِه َماًء ثُما ْليَْستَْنثِرْ فَْليَْجَعْل فِ 

ِ »َعْن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبَةَ  - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا أَ فََمَسَح بِنَاِصيَتِِه  -َصلاى َّللاا تََوضا

 )صحيح ( « َوَمَسَح َعلَى اْلُخفاْيِن َواْلِعَماَمةِ 

َكاَن يُْدِخُل يََدهُ فِي اْلُوُضوِء فَيَْمَسُح بِِه َمْسَحةً َواِحَدةً اْليَافُوَخ  َعْن اْبِن ُعَمَر: أَناهُ  -

 فَقَْط.)صحيح(

بَْيِر: إناهَا َكانَْت تَْمَسُح َعاِرَضهَا اْْلَْيَمَن بِيَِدهَا اْليُْمنَى،  - َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت اْلُمْنِذِر ْبِن الزُّ

 ا اْليُْسَرى ِمْن تَْحِت اْلِخَماِر. )صحيح(َوَعاِرَضهَا اْْلَْيَسَر بِيَِدهَ 

 -فوائد لغوية : 

إلَى " فِي لَُغِة اْلَعَرِب الاتِي بِهَا نََزَل اْلقُْرآُن تَقَُع َعلَى َمْعنَيَْيِن، تَُكوُن بَِمْعنَى اْلَغايَِة،  -

ُ تََعالَى: }َوَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَهُ  [ ٨ْم إِلَى أَْمَوالُِكْم{ ]النساء: َوتَُكوُن بَِمْعنَى َمَع، قَاَل َّللاا

 بَِمْعنَى َمَع أَْمَوالُِكْم.

اْلَمْسُح فِي اللَُّغِة الاتِي نََزَل بِهَا اْلقُْرآُن هَُو َغْيُر اْلُغْسِل بََِل ِخََلٍف، َواْلُغْسُل يَْقتَِضي  -

 اَِلْستِيَعاَب َواْلَمْسُح ََل يَْقتَِضيِه.

 022ْيِن[ م]َمْسأَلَةٌ َمْسُح اِْلُُذنَ 

ْأِس ِْلَنا اآْلثَاَر فِي َذلَِك  ا َمْسُح اْْلُُذنَْيِن فَلَْيَسا فَْرًضا، َوََل هَُما ِمْن الرا قال ابن حزم : َوأَما

 َواِهيَةٌ ُكلُّهَا. 

، َوهُْم ََل  ْأِس لََوَجَب َحْلُق َشْعِرِهَما فِي اْلَحجِّ  وقال أيضا : فَلَْو َكاَن اْْلُُذنَاِن ِمْن الرا

ْأِس فِي  ِة اَِلْقتَِصاِر َعلَى بَْعِض الرا يَقُولُوَن هََذا، َوقَْد َذَكْرنَا اْلبُْرهَاَن َعلَى ِصحا

ْأِس. َوهََذا ََل  ْأِس َْلَْجَزأَ أَْن يُْمَسَحا َعْن َمْسِح الرا اْلُوُضوِء، فَلَْو َكاَن اْْلُُذنَاِن ِمْن الرا

 يَقُولُهُ أََحٌد .

جْ   911ََلِن فِي اْلُوُضوِء[ م ]َمْسأَلَةٌ الرِّ

ُ تََعالَى:  ْجلَْيِن فَإِنا اْلقُْرآَن نََزَل بِاْلَمْسِح. قَاَل َّللاا ا قَْولُنَا فِي الرِّ قال ابن حزم : َوأَما

ِم أَْو بِفَْتِحهَا ِهَي ٦}َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم{ ]المائدة:  [ َوَسَواٌء قُِرَئ بَِخْفِض الَلا
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ا َعلَى اْلَمْوِضِع، ََل يَُجوُز َغْيُر  ا َعلَى اللاْفِظ َوإِما ُءوِس: إما َعلَى ُكلِّ َحاٍل َعْطٌف َعلَى الرُّ

 َذلَِك. ِْلَناهُ ََل يَُجوُز أَْن يَُحاَل بَْيَن اْلَمْعطُوِف َواْلَمْعطُوِف َعلَْيِه بِقَِضياٍة ُمْبتََدأٍَة.

الرجلين َل مسحهما لحديث عبد َّللا بن عمرو اْلتي وقد قال المؤلف بوجوب غسل 

 ذكره .

  -أقوال الصحابة والفقهاء :

ْجلَْيِن َجَماَعةٌ ِمْن السالَِف، ِمْنهُْم َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب َواْبُن َعبااٍس  - قَاَل بِاْلَمْسِح َعلَى الرِّ

ْعبِيُّ َوَجَماَعةٌ َغيْ   ُرهُْم، َوهَُو قَْوُل الطابَِريِّ .َواْلَحَسُن َوِعْكِرَمةُ َوالشا

 -اِلحاديث واآلثار : 

ِ  -عن ِرفَاَعةُ ْبُن َرافٍِع  - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَناهُ َسِمَع َرُسوَل َّللاا ََل »يَقُوُل: إناهَا  -َصلاى َّللاا

 ُ َعزا َوَجلا ثُما يَْغِسَل َوْجهَهُ َويََدْيِه تَُجوُز َصََلةُ أََحِدُكْم َحتاى يُْسبَِغ اْلُوُضوَء َكَما أََمَرهُ َّللاا

 )صحيح(« إلَى اْلِمْرفَقَْيِن َويَْمَسَح َرْأَسهُ َوِرْجلَْيِه إلَى اْلَكْعبَْينِ 

-  ِ ُ  -َعْن َعلِيٍّ " ُكْنُت أََرى بَاِطَن اْلقََدَمْيِن أََحقا بِاْلَمْسِح َحتاى َرأَْيُت َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

 يَْمَسُح ظَاِهَرهَُما ". ) صحيح(  -ِه َوَسلاَم َعلَيْ 

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص قَاَل  - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -تََخلاَف النابِيُّ »َعْن َعْبِد َّللاا فِي  -َصلاى َّللاا

أُ َونَْمَسُح عَ  لَى أَْرُجلِنَا، فَنَاَدى بِأَْعلَى َسفٍَر فَأَْدَرَكنَا َوقَْد أَْرهَقَنَا اْلَعْصُر، فََجَعْلنَا نَتََوضا

تَْيِن أَْو ثَََلثًا  .)صحيح(« َصْوتِِه َوْيٌل لِِْلَْعقَاِب ِمْن النااِر، َمرا

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص قَاَل  - ِ »َعْن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ئُوا ِمْن َمكاةَ إ - َل قَْوٌم ِعْنَد اْلَعْصِر، فَتََوضا لَى اْلَمِدينَِة َحتاى إَذا ُكناا بَِماٍء بِالطاِريِق تََعجا

 ِ ُ  -َوهُْم ِعَجاٌل، فَاْنتَهَْينَا إلَْيِهْم َوأَْعقَابُهُْم تَلُوُح لَْم يََمساهَا اْلَماُء، فَقَاَل َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

 )صحيح(« : َوْيٌل لِِْلَْعقَاِب ِمْن النااِر، أَْسبُِغوا اْلُوُضوءَ - َعلَْيِه َوَسلامَ 

قال المؤلف : فََكاَن هََذا اْلَخبَُر َزائًِدا َعلَى َما فِي اآْليَِة، َوَعلَى اْْلَْخبَاِر الاتِي َذَكْرنَا، 

ائِِد َواجِ   ٌب .َونَاِسًخا لَِما فِيهَا، َولَِما فِي اآْليَِة َواْْلَْخُذ بِالزا

ْأِس ِمْن ِعَماَمٍة أَْو ِخَماٍر أَْجَزأَ اْلَمْسُح َعلَْيِه[  910م]َمْسأَلَةٌ َما لُبَِس َعلَى الرَّ

ْأِس ِمْن ِعَماَمٍة أَْو ِخَماٍر أَْو قَلَْنُسَوٍة أَْو بَْيَضٍة أَْو ِمْغفٍَر أَْو َغْيِر  َوُكلُّ َما لُبَِس َعلَى الرا

ُجُل َسَواٌء فِي َذلَِك، لِِعلاٍة أَْو َغْيِر ِعلاٍة.َذلَِك: أَْجَزأَ اْلَمْسُح َعلَ   ْيهَا، اْلَمْرأَةُ َوالرا

وقال أيضا : لَْم يَقُل عليه السَلْم إناهُ ََل يَْمَسْح إَلا َعلَى ِعَماَمٍة أَْو ِخَماٍر، لَِكْن َعلِْمنَا 

ْأِس بِاْلَماِء لَيْ  َس فَْرًضا، فَإِْذ َذلَِك َكَذلَِك، فَأَيُّ َشْيٍء لُبَِس بَِمْسِحِه َعلَْيهَا أَنا ُمبَاَشَرةَ الرا

اِوَي قَاَل َمَسَح َرُسوُل  ْأِس َجاَز اْلَمْسُح َعلَْيِه. ثُما نَقُوُل لَهُْم: قُولُوا لَنَا لَْو أَنا الرا َعلَى الرا
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا َكتااٍن َمْطِوياٍة ثَََلَث طَيااٍت، أََكاَن َعلَى ِعَماَمٍة َصْفَراَء ِمْن  -َصلاى َّللاا

اٍت أَْم ََل؟  يَُجوُز ِعْنَدُكْم اْلَمْسُح َعلَى َحْمَراَء ِمْن قُْطٍن َمْلِوياٍة َعْشَر َمرا

  -أقوال الصحابة الفقهاء :

 َل يجوز المسح على العمامة . )ابن عمر وجابر ابن عبد َّللا (  -

 ) َعائَِشةَ َوأَبِو هَُرْيَرةَ َواْبِن َعبااٍس ( َل يصح المسح على الخفين . -

 يجوز المسح على الخفين في البرد الشديد والسفر الطويل )ابن عباس ( -

اْلقَلَْنُسَوةُ بَِمْنِزلَِة اْلِعَماَمِة. )عبد الرزاق واْْلَْوَزاِعيِّ َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل َوإِْسَحاَق ْبِن  -

 ٍر َوَداُود ْبِن َعلِيٍّ َوَغْيِرِهْم(َراْهَوْيِه َوأَبِي ثَوْ 

 ََل يُْمَسُح َعلَى ِعَماَمٍة َوََل ِخَماٍر َوََل َغْيِر َذلَِك )أبو حنيفة ومالك (  -

 ََل يُْمَسُح َعلَى ِعَماَمٍة َوََل ِخَماٍر َوََل َغْيِر َذلِك إَل أن يصح الخبر َ. ) الشافعي (  -

مْ  - ِ »ِريُّ عن َعْمُرو ْبُن أَُمياةَ الضا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَناهُ َرأَى َرُسوَل َّللاا يَْمَسُح  -َصلاى َّللاا

 « .َعلَى اْلُخفاْيِن َواْلِعَماَمةِ 

ِ »َعْن بََِلٍل  - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا « َمَسَح َعلَى اْلُخفاْيِن َواْلِخَمارِ  -َصلاى َّللاا

 )صحيح(

ِ »بِي َذرٍّ  َعْن أَ  ِ- ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرأَْيُت َرُسوَل َّللاا أَ َوَمَسَح َعلَى اْلُموقَْيِن  -َصلاى َّللاا تََوضا

 صحيح( .«)َواْلِخَمارِ 

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -قال المؤلف : فَهَُؤََلِء ِستاةٌ ِمْن الصا : اْلُمِغيَرةُ ْبُن ُشْعبَةَ َوبََِلٌل -َرِضَي َّللاا

ِ َوَسلْ  ، ُكلُّهُْم يَْرِوي َذلَِك َعْن َرُسوِل َّللاا  -َماُن َوَعْمُرو ْبُن أَُمياةَ َوَكْعُب ْبُن ُعْجَرةَ َوأَبُو َذرٍّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم   بِأََسانِيَد ََل ُمَعاِرَض لَهَا َوََل َمْطَعَن فِيهَا. -َصلاى َّللاا

َمَسَح بِنَاِصيَتِِه َوَعلَى »لى َّللا عليه وسلم عن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبَةَ أن رسول َّللا ص -

 صحيح(«)ِعَماَمتِهِ 

قال المؤلف : َراَم هَُؤََلء )أى الذين يبطلون المسح على العمامة (ِ أَْن يَْجَعلُوا ُكلا َما 

، بَْل هَُو َخبٌَر فِي َخبَِر اْلُمِغيَرِة ِحَكايَةً َعْن ُوُضوِء َواِحٍد َوهََذا َكِذٌب َوَجْرأَةٌ َعلَى اْلبَاِطلِ 

 َعْن َعَملَْيِن ُمتََغايَِرْيِن، هََذا ظَاِهُر اْلَحِديِث َوُمْقتََضاهُ،

يَق يَْمَسُح َعلَى  - دِّ نَابِِحيِّ قَاَل: َرأَْيُت أَبَا بَْكٍر الصِّ ْحَمِن ْبِن ُعَسْيلَةَ الصُّ َعْن َعْبِد الرا

 اْلِخَماِر، يَْعنِي فِي اْلُوُضوِء. )صحيح(
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ُسَوْيد ْبِن َغفَلَةَ قَاَل: َسأََل نُبَاتَةُ اْلُجْعفِيُّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب َعْن اْلَمْسِح َعلَى َعْن  -

اْلِعَماَمِة؟ فَقَاَل لَهُ ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب: إْن ِشْئَت فَاْمَسْح َعلَى اْلِعَماَمِة َوإِْن ِشْئَت فََدْع. 

 )صحيح(

ُ. )صحيح(قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطاابِ  -  : َمْن لَْم يُطَهِّْرهُ اْلَمْسُح َعلَى اْلِعَماَمِة فَََل طَهاَرهُ َّللاا

 َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك: أَناهُ َكاَن يَْمَسُح َعلَى اْلَجْوَربَْيِن َواْلُخفاْيِن َواْلِعَماَمِة. )صحيح( -

: أَناهُ َخَرَج ِمْن  - َحَدٍث فََمَسَح َعلَى ُخفاْيِه َوَعْن أَبِي ُموَسى اْْلَْشَعِريِّ

 َوقَلَْنُسَوتِِه.)صحيح(

 َوَعْن أَبِي أَُماَمةَ اْلبَاِهلِيِّ أَناهُ َكاَن يَْمَسُح َعلَى اْلَجْوَربَْيِن َواْلُخفاْيِن َواْلِعَماَمِة.)صحيح( -

ْيِن؟ فَقَاَل نََعْم، َوَعلَى الناْعلَْيِن َوَعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب: أَناهُ ُسئَِل َعْن اْلَمْسِح َعلَى اْلُخفا  -

 َواْلِخَماِر.)صحيح(

]َمْسأَلَة يَْمَسُح َعلَى اْلِعَماَمِة َواْلِخَماِر َمْن لَبَِسُهَما َعلَى طََهاَرٍة وغير طهارة [ م  -

٨٠٨ 

  قال ابن حزم : َوَسَواٌء لُبَِس َما َذَكْرنَا َعلَى طَهَاَرٍة أَْو َغْيِر طَهَاَرٍة .

 -أقوال الفقهاء : 

ََل يَْمَسُح َعلَى اْلِعَماَمِة َواْلِخَماِر إَلا َمْن لَبَِسهَُما َعلَى طَهَاَرٍة، قِيَاًسا َعلَى اْلُخفاْيِن)أبو  -

 ثور (

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف : َوإِناَما نَصا َرُسوُل َّللاا فِي اللِّبَاِس َعلَى  -َصلاى َّللاا

 اَرِة، َعلَى اْلُخفاْيِن، َولَْم يَنُصا َذلَِك فِي اْلِعَماَمِة َواْلِخَماِر.الطاهَ 

 919بََِل تَْوقِيٍت َوََل تَْحِديد[ م   ]َمْسأَلَةٌ يَْمَسُح َعلَى اْلِعَماَمة والخمار

 قال ابن حزم : َويَْمَسُح َعلَى ُكلِّ َذلَِك أَبًَدا بََِل تَْوقِيٍت َوََل تَْحِديَد .

 ال الصحابة والفقهاء : أقو

التاْوقِيُت فِي المسح على العمامة ُ، َكاْلَمْسِح َعلَى اْلُخفاْيِن . ) عمر بن الخطاب  -

 وأبوثور (

ْأِس ِخَضاٌب أَْو َدَواٌء[ م  ٨٠٤ ]َمْسأَلَةٌ َكاَن تَْحَت َما لَبَِس َعلَى الرَّ

ْأِس ِخَضاٌب أَْو َدَواٌء َجاَز اْلَمْسُح َعلَْيِهَما قال ابن حزم :فَلَْو َكاَن تَْحَت َما لَبَِس َعلَى الرا 

َد لِبَاَس َذلَِك لِيَْمَسَح َعلَْيِه َجاَز اْلَمْسُح أَْيًضا، َوإِناَما  َكَما قُْلنَا َوََل فَْرَق، َوَكَذلَِك لَْو تََعما
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ا فِي ُكلِّ ِغْسٍل وَ  ةً، َوأَما اِجٍب فَََل، َوََل بُدا ِمْن َخْلِع اْلَمْسُح اْلَمْذُكوُر فِي اْلُوُضوِء َخاصا

ْأِس.   ُكلِّ َذلَِك َوَغْسُل الرا

ا يَْلَزُمهُ َغْسلُهُ فِي اْلُوُضوِء أَْو اْلُغْسِل[ م  919]َمْسأَلَةٌ تََرَك ِممَّ

ا يَْلَزُمهُ َغْسلُهُ فِي اْلُوُضوِء أَْو اْلُغْسِل اْلَواِجِب وَ  - ٨٠١ لَْو قال ابن حزم: َوَمْن تََرَك ِمما

ََلةُ بَِذلَِك اْلُغْسِل َواْلُوُضوِء َحتاى يُوِعبَهُ ُكلاهُ،  قَْدَر َشْعَرٍة َعْمًدا أَْو نِْسيَانًا، لَْم تُْجِزِه الصا

 َمْن َعِمَل َعَمًَل لَْيَس َعلَْيهِ » -َعلَْيِه الساََلُم  -ِْلَناهُ لَْم يَُصلِّ بِالطاهَاَرِة الاتِي أُِمَر بِهَا، َوقَاَل 

 « .أَْمُرنَا فَهَُو َردٌّ 

 919]َمْسأَلَةٌ نََكَس ُوُضوَءهُ أَْو قَدََّم ُعْضًوا َعلَى اْلَمْذُكوِر قَْبلَهُ فِي اْلقُْرآِن[ م 

قال ابن حزم : َوَمْن نََكَس ُوُضوَءهُ أَْو قَداَم ُعْضًوا َعلَى اْلَمْذُكوِر قَْبلَهُ فِي اْلقُْرآِن َعْمًدا 

ََلةُ أَْصًَل، َوفُِرَض َعلَْيِه أَْن يَْبَدأَ بَِوْجِهِه ثُما ِذَراَعْيِه ثُما َرْأِسِه ثُما أَْو نِْسيَانًا لَ  ْم تُْجِزِه الصا

ْجلَْيِن ِمْن اَِلْبتَِداِء بِاْليَِميِن قَْبَل اْليََساِر َكَما َجاَء فِي  َراَعْيِن َوالرِّ ِرْجلَْيِه، َوََل بُدا فِي الذِّ

ناِة، فَإِنْ  َجَعَل اَِلْستِْنَشاَق َواَِلْستِْنثَاَر فِي آِخِر ُوُضوئِِه أَْو بَْعَد ُعْضٍو ِمْن اْْلَْعَضاِء  السُّ

ا َذَكْرنَا لَِزَمهُ أَْن يَُعوَد إلَى الاِذي بََدأَ بِِه قَبْ  َل اْلَمْذُكوَرِة لَْم يُْجِز َذلَِك، فَإِْن فََعَل َشْيئًا ِمما

ُ تَعَ  ِل الاِذي َذَكَرهُ َّللاا الَى قَْبلَهُ فَيَْعَملُهُ إلَى أَْن يُتِما ُوُضوَءهُ، َولَْيَس َعلَْيِه أَْن يَْبتَِدَئ ِمْن أَوا

اْلُوُضوِء، َوهَُو قَْوُل الشاافِِعيِّ َوأَبِي ثَْوٍر َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل َوإِْسَحاَق، فَإِْن اْنَغَمَس فِي َماٍء 

ْسَل َواْلُوُضوَء َمًعا لَْم يُْجِزِه َذلَِك ِمْن اْلُوُضوِء َوََل ِمْن َجاٍر َوهَُو ُجنٌُب َونََوى اْلغُ 

 اْلُغْسِل، َوَعلَْيِه أَْن يَأْتَِي بِِه ُمَرتابًا، َوهَُو قَْوُل إِْسَحاَق.

ا اَِلْستِْنَشاُق َواَِلْستِْنثَاُر فَلَْم يَأِْت فِيِهَما فِي اْلُوُضوِء ِذْكٌر بِتَقْ  ِديٍم َوََل وقال أيضا : َوأَما

تَأِْخيٍر، فََكْيفََما أَتَى بِِهَما فِي ُوُضوئِِه أَْو بَْعَد ُوُضوئِِه، َوقَْبَل َصََلتِِه أَْو قَْبَل ُوُضوئِِه: 

 أَْجَزأَهُ.

 -أقوال الصحابة والفقهاء : 

 جائز تنكيس الوضوء . ) َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب َواْبِن َعبااٍس( -

قَاَمِة. )أبو حنيفة ( َجائٌِز تَْنِكيسُ  -  اْلُوُضوِء َواْْلََذاِن َوالطاَواِف َوالساْعِي َواْْلِ

قَاَمِة.  - ْعِي َوََل اْْلََذاِن َوََل اْْلِ يَُجوُز تَْنِكيُس اْلُوُضوِء َوََل يَُجوُز تَْنِكيُس الطاَواِف َوََل السا

 )مالك(

  -اِلحاديث واآلثار :

ِ  -فََذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه  -َخَرْجنَا َمَعهُ قَاَل َجابٌِر ابن عبد َّللا  - ُ  -أَنا َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

فَا َواْلَمْرَوةَ  -َعلَْيِه َوَسلاَم  فَا قَاَل: }إِنا الصا ا َدنَا إلَى الصا فَا، فَلَما َخَرَج ِمْن اْلبَاِب إلَى الصا

ِ{ ]البقرة:  ُ بِهِ [ اْبَدءُ ٥١٩ِمْن َشَعائِِر َّللاا  )صحيح(« . وا بَِما بََدأَ َّللاا
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-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا أْتُْم َولَبِْستُْم » -َصلاى َّللاا إَذا تََوضا

 )صحيح(« . فَاْبَدُءوا بَِميَاِمنُِكمْ 

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلا  -عن ِرفَاَعةَ ْبِن َرافٍِع أَنا َرُسوَل َّللاا ََل تَتِمُّ َصََلةُ »قَاَل:  -ى َّللاا

 ُ َويَْغِسَل َوْجهَهُ َويََدْيِه إلَى  -َعزا َوَجلا  -أََحِدُكْم َحتاى يُْسبَِغ اْلُوُضوَء َكَما أََمَرهُ َّللاا

 «اْلِمْرفَقَْيِن َويَْمَسَح بَِرْأِسِه َوِرْجلَْيِه إلَى اْلَكْعبَْينِ 

فََصحا أَنا هَهُنَا إْسبَاًغا ُعِطَف َعلَْيِه َغْسُل اْلَوْجِه، َولَْيَس إَلا اَِلْستِْنَشاَق   المؤلف :قال 

 َواَِلْستِْنثَاَر.

َق ُوُضوَءهُ أَْو ُغْسلَهُ[ م  919]َمْسأَلَةٌ َمْن فَرَّ

َق ُوُضوَءهُ أَْو ُغْسلَهُ أَْجَزأَهُ َذلَِك، َوإِ  ْن طَالَْت اْلُمداةُ فِي ِخََلِل قال ابن حزم : َوَمْن فَرا

َذلَِك أَْو قَُصَرْت، َما لَْم يَْحُدْث فِي ِخََلِل ُوُضوئِِه َما يَْنقُُض اْلُوُضوَء، َوَما لَْم يَْحُدْث فِي 

 ِخََلِل ُغْسلِِه َما يَْنقُُض اْلُغْسَل.

َكْيفََما أَتَى بِِه اْلَمْرُء أَْجَزأَهُ؛ ِْلَناهُ وقال أيضا : َولَْم يَْشتَِرْط َعزا َوَجلا فِي َذلَِك ُمتَابََعةً، فَ 

َسَل قَْد َوقََع َعلَْيِه اْسُم اْْلَْخبَاِر بِأَناهُ تَطَهاَر، َوبِأَناهُ َغَسَل َوْجهَهُ َوِذَراَعْيِه َوَمَسَح َرْأَسهُ َوغَ 

 ِرْجلَْيِه.

  -أقوال الصحابة والفقهاء :

اهيم النخعي وعطاء أَبِي َحنِيفَةَ َوالشاافِِعيِّ وقول المؤلف هو قول ابن عمر وابر -

، َوقَْد ُرِوَي نَْحُو هََذا َعْن َسِعيِد ْبِن  َوُسْفيَاَن الثاْوِريِّ َواْْلَْوَزاِعيِّ َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ

 اْلُمَسيِِّب َوطَاُوٍس.

لَى ُوُضوئِِه . )مالك وقتادة وابن إْن طَاَل اْْلََمُد اْبتََدأَ اْلُوُضوَء، َوإِْن لَْم يَطُْل بَنَى عَ  -

 أبي ليلة ( 

  -اِلحاديث واآلثار :

ِ »َعْن َعائَِشةَ قَالَْت  - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا إَذا أََراَد أَْن يَْغتَِسَل ِمْن  -َصلاى َّللاا

ينِِه فَيَُصبُّ َعلَى يََساِرِه فَيَْغِسُل فَْرَجهُ َحتاى اْلَجنَابَِة بََدأَ فََغَسَل يََدْيِه ثَََلثًا، ثُما يَأُْخُذ بِيَمِ 

هُ يُنَقِّيَهُ، ثُما يَْغِسُل يََدْيِه َغْسًَل َحَسنًا، ثُما يَُمْضِمُض ثَََلثًا، ثُما يَْستَْنِشُق ثَََلثًا َويَْغِسُل َوْجهَ 

ِسِه ثَََلثًا ثُما يَْغِسُل َجَسَدهُ َغْسًَل، فَإَِذا ثَََلثًا، َويَْغِسُل ِذَراَعْيِه ثَََلثًا، ثُما يَُصبُّ َعلَى َرأْ 

 « .َخَرَج ِمْن ُمْغتََسلِِه َغَسَل ِرْجلَْيهِ 

 ِ : إَذا َجاَز أَْن يَْجَعَل َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف : قَاَل َعلِيٌّ بَْيَن  -َصلاى َّللاا

ا بَِغْسِل ِرْجلَْيِه ُمْهلَةَ ُخُروِجِه ِمْن ُمْغتََسلِِه، فَالتاْفِريُق بَْيَن ُوُضوئِِه َوُغْسلِِه َوبَْيَن تََماِمِهمَ 

 اْلُمَدِد ََل نَصا فِيِه َوََل بُْرهَاَن.
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-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن بَْعِض أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاا ِ » -َصلاى َّللاا ُ  -أَنا َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

َعلَْيِه الساََلُم  -َرأَى َرُجًَل يَُصلِّي َوفِي قَِدَمهُ لُْمَعةٌ لَْم يُِصْبهَا اْلَماُء، فَأََمَرهُ  -لاَم َعلَْيِه َوسَ 

ََلةَ  - نَِد َمْن « أَْن يُِعيَد اْلُوُضوَء َوالصا ، َوفِي السا )ضعيف() َراِويَهُ بَقِياةُ، َولَْيَس بِاْلقَِويِّ

 ََل يَْدِري َمْن هَُو(

ِ »أَنٍَس َعْن  - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا أَ َوتََرَك َمْوِضَع  -َصلاى َّللاا أَتَاهُ َوقَْد تََوضا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -الظُّْفِر لَْم يُِصْبهُ اْلَماُء، فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاا اْرِجْع فَأَْحِسْن  -َصلاى َّللاا

 المؤلف بصحة أو ضعف ( )لم يحكم عليه « ُوُضوَءكَ 

أَ فََغَسَل َوْجهَهُ َويََدْيِه َوَمَسَح بَِرْأِسِه ثُما ُدِعَي  - وِق ثُما تََوضا َعْن اْبِن ُعَمَر: أَناهُ بَاَل بِالسُّ

 لِِجنَاَزٍة ِحيَن َدَخَل اْلَمْسِجَد لِيَُصلَِّي َعلَْيهَا فََمَسَح َعلَى ُخفاْيِه ثُما َصلاى َعلَْيهَا.

َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب َوَعْن أَبِي ُسْفيَاَن َعْن َجابٍِر َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب: أَناهُ َرأَى  -

ََلةَ.  َرُجًَل يَُصلِّي َوقَْد تََرَك ِمْن ِرْجلِِه َمْوِضَع ظُْفٍر فَأََمَرهُ أَْن يُِعيَد اْلُوُضوَء َوالصا

 ُعَمَر، َوأَبُو ُسْفيَاَن َضِعيٌف( )ضعيف() أَبَا قََِلبَةَ لَْم يُْدِركْ 

ْكثَاُر ِمْن اْلَماِء فِي اْلُغْسِل َواْلُوُضوِء[ م   919]َمْسأَلَةٌ اْْلِ

يَاَدةُ َعلَى الثاََلِث  ْكثَاُر ِمْن اْلَماِء فِي اْلُغْسِل َواْلُوُضوِء، َوالزِّ قال ابن حزم : َويُْكَرهُ اْْلِ

ِ فِي َغْسِل أَْعَضاِء اْلُوُضوِء َومَ  ْأِس؛ ِْلَناهُ لَْم يَأِْت َعْن َرُسوِل َّللاا ُ  -ْسُح الرا َصلاى َّللاا

 أَْكثَُر ِمْن َذلَِك. -َعلَْيِه َوَسلاَم 

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ »َعْن أَبِي َحياةَ ْبِن قَْيٍس  - أَ ثَََلثًا ثَََلثًا، َوقَاَل هََكَذا َرأَْيُت َرُسوَل َّللاا  - أَنا َعلِي ًا تََوضا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم   صحيح(«)-َصلاى َّللاا

-  ِ أَ ثَََلثًا، يُْسنُِد َذلَِك إلَى َرُسوِل َّللاا ِ ْبَن ُعَمَر تََوضا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َعْبَد َّللاا « -َصلاى َّللاا

 )صحيح وعن عثملن مثل ذلك(

ِ ْبِن َزْيٍد الاِذي أُِرَي النِّ  - ِ »َداَء قَاَل َعْن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرأَْيُت َرُسوَل َّللاا  -َصلاى َّللاا

تَْينِ  تَْيِن َوَمَسَح بَِرْأِسِه َمرا أَ فََغَسَل َوْجهَهُ ثَََلثًا َويََدْيِه َمرا  )صحيح(« . تََوضا

ِ إنا َعائَِشةَ أُما اْلُمْؤِمنِيَن أَْخبََرْتهَا أَناهَا َكانَْت تَْغتَسِ » - ُ َعلَْيِه  -ُل ِهَي َوَرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

 .)صحيح(« فِي إنَاٍء َواِحٍد يََسُع ثَََلثَةَ أَْمَداٍد أَْو قَِريبًا ِمْن َذلِكَ  -َوَسلاَم 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا النابِيا »عن أُمُّ ُعَماَرةَ  - أَ فَأُتَِي بِإِنَاٍء فِيهِ  -َصلاى َّللاا قَْدُر ثُلُثَْي  تََوضا

 )صحيح(« اْلُمدِّ 
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ِ »  عن اْبَن َعبااسٍ  - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَناهُ َرأَى َرُسوَل َّللاا قَاَم ِمْن الناْوِم فََعَمَد  -َصلاى َّللاا

أَ فَأَْسبََغ اْلُوُضوَء َولَْم يُْهِرْق ِمْن اْلَماِء إَلا  َك َوتََوضا  إلَى َشْجٍب ِمْن َماٍء فَتََسوا

 صحيح(«)قَلِيًَل 

اعِ  -َعلَْيِه الساََلُم  -»أَناهُ  - أَ بِاْلُمدِّ َواْغتََسَل بِالصا أَ  -َعلَْيِه الساََلُم  -»، َوأَناهُ « تََوضا تََوضا

وٍك َواْغتََسَل بَِخْمِس َمَكاِكيا  أُ ِمْن إنَاءٍ  -َعلَْيِه الساََلُم  -»، َوأَناهُ « بَِمكُّ فِيِه ُمدٌّ  َكاَن يَتََوضا

 َوُكلُّ هََذا َصِحيٌح ََل يَْختَلُِف (« ) َوُرْبعٌ 

]َمْسأَلَةٌ َكاَن َعلَى ِذَراَعْيِه أَْو أََصابِِعِه أَْو ِرْجلَْيِه َجبَائُِر أَْو َدَواٌء ُمْلَصٌق لَِضُروَرٍة[ 

 912م

َجبَائُِر أَْو َدَواٌء ُمْلَصٌق لَِضُروَرٍة فَلَْيَس َوَمْن َكاَن َعلَى ِذَراَعْيِه أَْو أََصابِِعِه أَْو ِرْجلَْيِه 

َعلَْيِه أَْن يَْمَسَح َعلَى َشْيٍء ِمْن َذلَِك، َوقَْد َسقَطَ ُحْكُم َذلَِك اْلَمَكاِن، فَإِْن َسقَطَ َشْيٌء ِمْن 

، َوهَُو َعلَى طَهَاَرتِِه َما لَْم َذلَِك بَْعَد تََماِم اْلُوُضوِء فَلَْيَس َعلَْيِه إْمَساُس َذلَِك اْلَمَكاِن بِاْلَماءِ 

 يُْحِدْث.

ُ نَْفًسا إَِل ُوْسَعهَا{ ]البقرة:   ِ تََعالَى: }َل يَُكلُِّف َّللاا [ َوقَْوُل ٨٩٦بُْرهَاُن َذلَِك قَْوُل َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا فََسقَطَ « َما اْستَطَْعتُمْ إَذا أََمْرتُُكْم بِأَْمٍر فَأْتُوا ِمْنهُ » -َصلاى َّللاا

ناِة ُكلُّ َما َعَجَز َعْنهُ اْلَمْرُء، َوَكاَن التاْعِويُض ِمْنهُ َشْرًعا، َوالشاْرُع ََل يُْلَزْم  بِاْلقُْرآِن َوالسُّ

َوالداَواِء ِمْن  إَلا بِقُْرآٍن أَْو ُسناٍة، َولَْم يَأِْت قُْرآٌن َوََل ُسناةٌ بِتَْعِويِض اْلَمْسِح َعلَى اْلَجبَائِرِ 

 َغْسِل َما ََل يَْقِدُر َعلَى َغْسلِِه.

  -أقوال الفقهاء :

 قول المؤلف هو قول الشعبي وداود وأهل الظاهر .  -

- . ْن َرأَى اْلَمْسَح َعلَى اْلَجبَائِِر أَبُو َحنِيفَةَ َوَمالٌِك َوالشاافِِعيُّ  ِمما

  -اِلحاديث واآلثار :

ِ أَْمَسُح َعلَى اْلَجبَائِِر؟ قَاَل نََعْم اْمَسْح َعلَْيهَا»َعْن َعلِيٍّ  - « قُْلُت يَا َرُسوَل َّللاا

 )موضوع() اْنفََرَد بِِه أَبُو َخالٍِد َعْمُرو ْبُن َخالٍِد اْلَواِسِطيُّ َوهَُو َمْذُكوٌر بِاْلَكِذِب(

 )ضعيف( « لَى اْلَعَصائِِب َوالتاَساِخينِ أََمَرهُْم أَْن يَْمَسُحوا عَ  -َعلَْيِه الساََلُم  -»أَناهُ  -

 قال المؤلف : والعصائب : هى العمائم ، والتساخين هى: الخفاف.

 901َمْسأَلَةٌ ُحْكُم َمسِّ الذََّكِر بِاْليَِميِن[ م ]

يُْمِكنُهُ َغْيُر قال ابن حزم : َوََل يَُجوُز ِْلََحٍد َمسُّ َذَكِرِه بِيَِمينِِه ُجْملَةً إَلا ِعْنَد َضُروَرٍة ََل 

َماِل ُمبَاٌح، َوَمْسُح  َذلَِك، َوََل بَأَْس بِأَْن يََمسا بِيَِمينِِه ثَْوبًا َعلَى َذَكِرِه، َوَمسُّ الذاَكِر بِالشِّ
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ُجِل َذَكَر َصِغيٍر لُِمَداَواٍة أَْو نَْحِو َذلِ  َك ِمْن َسائِِر أَْعَضائِِه بِيَِمينِِه َوبِِشَمالِِه ُمبَاٌح، َوَمسُّ الرا

َماِل، َوَمسُّ اْلَمْرأَِة فَْرَجهَا بِيَِمينِهَا  أَْبَواِب اْلَخْيِر َكاْلِختَاِن َونَْحِوِه، َجائٌِز بِاْليَِميِن َوالشِّ

هَا َذَكَر َزْوِجهَا أَْو َسيِِّدهَا بِيَِمينِهَا أَْو بِِشَمالِهَا َجائٌِز.  َوِشَمالِهَا َجائٌِز، َوَكَذلَِك َمسُّ

  -اآلثار :اِلحاديث و

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -وقَْوِل َرُسوِل َّللاا ْسََلِم َمْن » -َصلاى َّللاا ِمْن أَْعظَِم النااِس ُجْرًما فِي اْْلِ

َم ِمْن أَْجِل َمْسأَلَتِهِ  ْم فَُحرِّ  )صحيح(« . َسأََل َعْن َشْيٍء لَْم يَُحرا

َما تََرْكتُُكْم فَإَِذا أََمْرتُُكْم بَِشْيٍء فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستَطَْعتُْم َدُعونِي : »-َعلَْيِه الساََلُم  -َوقَْولِِه  -

 )صحيح(« َوإَِذا نَهَْيتُُكْم َعْن َشْيٍء فَاْجتَنِبُوهُ 

ِ »َعْن قتادِة قَاَل:  - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -نَهَى َرُسوُل َّللاا ُجُل َذَكَرهُ  -َصلاى َّللاا أَْن يََمسا الرا

 )صحيح(« ينِهِ بِيَمِ 

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن قتادة نَهَى َرُسوُل َّللاا نَاِء َوأَْن يََمسا  -َصلاى َّللاا أَْن يَتَنَفاَس فِي اْْلِ

 )صحيح(  « .َذَكَرهُ بِيَِمينِِه َوأَْن يَْستَِطيَب بِيَِمينِهِ 

لِّ َما َرَواهُ َغْيُرهَُما َعْن يَْحيَى ْبِن أَبِي قال المؤلف : ِرَوايَةُ َمْعَمٍر َوأَيُّوَب َزائَِدةٌ َعلَى كُ 

َكِر بِاْليَِميِن فِي َحاِل اْلبَْوِل، َوِعْنَد ُدُخوِل  َكثِيٍر ِمْن اَِلْقتَِصاُر بِالناْهِي َعْن َمسِّ الذا

هَا، ََل ِسياَما َوأَيُّوُب َوَمْعمَ  يَاَدةُ َمْقبُولَةٌ ََل يَُجوُز َردُّ ْن َرَوى اْلَخََلِء، َوالزِّ ٌر أَْحفَظُ ِمما

ا َرَواهُ  ، َوأَْخُذ ُكلِّ َذلَِك فَْرٌض ََل يَِحلُّ َردُّ َشْيٍء ِمما بَْعَض َما َرَويَاهُ، َوُكلُّ َذلَِك َحقٌّ

اٍم َوِهَشاٍم الداْستَُوائِ  يِّ الثِّقَاُت، فََمْن أََخَذ بِِرَوايَِة أَيُّوَب َوَمْعَمٍر فَقَْد أََخَذ بِِرَوايَِة هَما

َواْْلَْوَزاِعيِّ َوأَبِي إْسَماِعيَل، َوَمْن أََخَذ بِِرَوايَِة هَُؤََلِء َوَخالََف ِرَوايَةَ أَيُّوَب َوَمْعَمٍر فَقَْد 

 َعَصى.

ُ َعْنهُ  -عن ُعْثَماَن  - يَقُوُل: َما َمِسْسُت َذَكِري بِيَِمينِي ُمْذ بَايَْعُت بِهَا َرُسوَل  -َرِضَي َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم .)صحيح(صَ  -َّللاا  لاى َّللاا

[ م  900]َمْسأَلَةٌ أَْيقََن بِاْلُوُضوِء َواْلُغْسِل ثُمَّ َشكَّ

قال ابن حزم : َوَمْن أَْيقََن بِاْلُوُضوِء َواْلُغْسِل ثُما َشكا هَْل أَْحَدَث أَْو َكاَن ِمْنهُ َما يُوِجُب 

َد ُغْسًَل َوََل ُوُضوًءا، فَلَْو اْغتََسَل اْلُغْسَل أَْم ََل فَهَُو َعلَى طَهَاَرتِ  ِه، َولَْيَس َعلَْيِه أَْن يَُجدِّ

أَ ثُما أَْيقََن أَناهُ َكاَن ُمْحِدثًا أَْو ُمْجنِبًا، أَْو أَناهُ قَْد أَتَى بَِما يُوِجُب اْلُغْسَل لَْم يُْجزِ  ِه َوتََوضا

، َوَعلَْيِه أَْن يَأْتَِي بُِغْسٍل آَخَر َوُوُضوٍء آَخَر، اْلُغْسُل َوََل اْلُوُضوُء اللاَذاِن أَْحَدثَا  بِالشاكِّ

 ِ ْن َوَمْن أَْيقََن بِاْلَحَدِث َوَشكا فِي اْلُوُضوِء أَْو اْلُغْسِل فََعلَْيِه أَْن يَأْتَِي بَِما َشكا فِيِه ِمْن َذلَِك فَإ

ِه ثُما أَْيقََن أَناهُ لَمْ  يَُكْن َحَدثًا َوََل َكاَن َعلَْيِه ُغْسٌل لَْم تُْجِزِه َصََلتُهُ تِْلَك  لَْم يَْفَعْل َوَصلاى بَِشكِّ
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ِ تََعالَى: }إِْن يَتابُِعوَن إَِل الظانا َوإِنا الظانا َل يُْغنِي ِمَن اْلَحقِّ   أَْصًَل. بُْرهَاُن َذلَِك قَْوُل َّللاا

 [ ٨٩َشْيئًا{ ]النجم: 

  -أقوال الفقهاء :

الطهارة وشك في الحدث ، فهو على طهارته. ) أَبِو َحنِيفَةَ َوالشاافِِعيِّ من استيقن  -

 َوَداُود(

 يتوضأ في الحالتين ) مالك ( -

  -اِلحاديث واآلثار :

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاا « إيااُكْم َوالظانا فَإِنا الظانا أَْكَذُب اْلَحِديثِ : »-َصلاى َّللاا

 .)صحيح(

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنا َرُسوَل َّللاا إَذا َكاَن أََحُدُكْم فِي »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

ََلِة فََوَجَد َحَرَكةً فِي ُدبُِرِه أَْحَدَث أَْو لَْم يُْحِدْث فَأَْشَكَل َعلَْيِه، فَََل يَْنَصِرْف َحتاى  الصا

 )صحيح( « تًا أَْو يَِجَد ِريًحايَْسَمَع َصوْ 

ا يَْبلُُغ فَْوَق اْلَكْعبَْيِن[ م  ْجلَْيِن ِممَّ  909]َمْسأَلَةٌ اْلَمْسُح َعلَى َما لُبَِس فِي الرِّ

ْجلَْيِن  ا يَْبلُُغ فَْوَق  -قال ابن حزم : َواْلَمْسُح َعلَى ُكلِّ َما لُبَِس فِي الرِّ ا يَِحلُّ لِبَاُسهُ ِمما ِمما

بَْيِن ُسناةٌ، َسَواٌء َكانَا ُخفاْيِن ِمْن ُجلُوٍد أَْو لُبُوٍد أَْو ُعوٍد أَْو َحْلفَاَء أَْو َجْوَربَْيِن ِمْن اْلَكعْ 

أَْو ُجْرُموقَْيِن  -َكاَن َعلَْيِهَما ِجْلٌد أَْو لَْم يَُكْن  -َكتااٍن أَْو ُصوٍف أَْو قُْطٍن أَْو َوبٍَر أَْو َشْعٍر 

 ى ُخفاْيِن أَْو َجْوَربَْيِن َعلَى َجْوَربَْيِن أَْو َما َكثَُر ِمْن َذلَِك أَْو هََراِكَس.أَْو ُخفاْيِن َعلَ 

َوَكَذلَِك إْن لَبَِسْت اْلَمْرأَةُ َما َذَكْرنَا ِمْن اْلَحِريِر، فَُكلُّ َما َذَكْرنَا إَذا لُبَِس َعلَى ُوُضوٍء 

، ثُما ََل يَِحلُّ لَهُ اْلَمْسُح، َجاَز اْلَمْسُح َعلَْيِه لِْلُمقِيِم يَْوًما وَ  لَْيلَةً َولِْلُمَسافِِر ثَََلثَةَ أَيااٍم بِلَيَالِيِِهنا

لَِمْن ُوقَِّت لَهُ َصلاى بَِذلَِك اْلَمْسِح َما لَْم  -يَْعنِي أََحُدهَُما  -فَإَِذا اْنقََضى هََذاِن اْْلََمَداِن 

أُ تُْنتَقَْض طَهَاَرتُهُ، فَإِْن اْنتَقََضْت  لَْم يَِحلا لَهُ أَْن يَْمَسُح، لَِكْن يَْخلَُع َما َعلَى ِرْجلَْيِه َويَتََوضا

َوََل بُدا، فَإِْن أََصابَهُ َما يُوِجُب اْلُغْسَل َخلََعهَُما َوََل بُدا، ثُما َمَسَح َكَما َذَكْرنَا إْن َشاَء، 

 َوهََكَذا أَبًَدا َكَما َوَصْفنَا.

  -اء :أقوال الصحابة والفقه

المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. ) ابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء  -

وابراهيم النخعي واْلعمش واْلَحَسِن َوِخََلِس ْبِن َعْمٍرو َوهَُو قَْوُل ُسْفيَاَن الثاْوِريِّ 

ِد ْبِن اْلَحَسِن َوأَبِي ثَْوٍر وَ  أَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل َوإِْسَحاَق َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ َوأَبِي يُوُسَف َوُمَحما

 ْبِن َراْهَوْيِه َوَداُود ْبِن َعلِيٍّ (
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 ََل يَْمَسُح َعلَى اْلَجْوَربَْيِن. )أبو حنيفة (  -

ََل يَْمَسُح َعلَْيِهَما إَلا أَْن يَُكوَن أَْسفَلَهَُما قَْد ُخِرَز َعلَْيِه ِجْلٌد، ثُما َرَجَع فَقَاَل: ََل يَْمَسُح  -

 َعلَْيِهَما.)مالك(

 ََل يَْمَسُح َعلَْيِهَما إَلا أَْن يَُكونَا ُمَجلاَدْيِن. )الشافعي (  -

)عمر و   القائلين بالتوقيت في المسح يوما وليلة للمقيم وثَلثة أيام بلياليهن للمسافر -

على و ابن مسعود وابن عباس و المغيرة بن شعبة وأبو زيد اْلنصاري رضوان َّللا 

َوهَُو قَْوُل   أجمعين وشريك القاضي وعطاء وعمر بن عبد العزيز والشعبيعليهم 

افِِعيِّ َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل  ُسْفيَاَن الثاْوِريِّ َواْْلَْوَزاِعيِّ َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ َوأَبِي َحنِيفَةَ َوالشا

َحاَق ْبِن َراْهَوْيِه َوُجْملَِة أَْصَحاِب َوَداُود ْبِن َعلِيٍّ َوَجِميِع أَْصَحابِِهْم، َوهَُو قَْوُل إِسْ 

 اْلَحِديِث.

َوايَةُ َعْن َمالٍِك ُمْختَلِفَةٌ، فَاْْلَْظهَُر َعْنهُ َكَراهَةُ  َوقَْد َرَواهُ أَْيًضا أَْشهَُب َعْن َمالٍِك َوالرِّ

هُ ََل يََرى التاْوقِيَت ََل لِْلُمقِيِم َوََل اْلَمْسِح لِْلُمقِيِم َوقَْد ُرِوَي َعْنهُ إَجاَزةُ اْلَمْسِح لِْلُمقِيِم، َوأَنا 

 لِْلُمَسافِِر َوأَناهَُما يَْمَسَحاِن أَبًَدا َما لَْم يَْجنُبَا. (

عدم مراعاة التوقيت في المسح على الخفين . ) ابن عمر وقد ذكر المؤلف أنه  -

 تراجع عن قوله وذكر ذلك باْلسناد الصحيح ( 

 -اذا انقضت مدة المسح : -

 يبتدئ الوضوء ) الشافعي (  -

قال بمثل قول المؤلف يصلي ما لم تنقض طهارته ) إْبَراِهيُم الناَخِعيُّ َواْلَحَسُن  -

 اْلبَْصِريُّ َواْبُن أَبِي لَْيلَى َوَداُود (

ةً . )نسبه المؤلف إلى قوم لم يسمهم (  -  الطاهَاَرةَ تَْنتَقُِض َعْن قََدَمْيِه َخاصا

  -ثار :اِلحاديث واآل

ِ »عن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبَةَ قَاَل  - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُكْنُت َمَع َرُسوِل َّللاا فََذَكَر  -َصلاى َّللاا

: -َعلَْيِه الساََلُم  -، قَاَل اْلُمِغيَرةُ ثُما أَْهَوْيُت ِْلَْنِزَع اْلُخفاْيِن فَقَاَل -َعلَْيِه الساََلُم  -ُوُضوَءهُ 

 )صحيح(« . َما فَإِنِّي أَْدَخْلتُهَُما طَاِهَرتَْيِن، َوَمَسَح َعلَْيِهَماَدْعهُ 

-   ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن ُحَذْيفَةَ قَاَل ُكْنُت أَْمِشي َمَع َرُسوِل َّللاا بِاْلَمِدينَِة فَاْنتَهَى  -َصلاى َّللاا

أَ َوَمَسَح َعلَى ُخفاْيهِ إلَى ُسبَاطَِة نَاٍس فَبَاَل َعلَْيهَا قَائًِما ثُما تَ   .)صحيح(« َوضا

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبَةَ " أَنا َرُسوَل َّللاا أَ َوَمَسَح َعلَى » -َصلاى َّللاا تََوضا

 .)صحيح(« اْلَجْوَربَْيِن َوالناْعلَْينِ 
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َشةَ أُما اْلُمْؤِمنِيَن َعْن اْلَمْسِح َعلَى اْلُخفاْيِن فَقَالَْت: ُشَرْيِح ْبِن هَانٍِئ قَاَل: َسأَْلُت َعائِ »َعْن  -

: َكاَن اْئِت َعلِيا ْبَن أَبِي طَالٍِب فَإِناهُ أَْعلَُم بَِذلَِك ِمنِّي، فَأَتَْيُت َعلِي ًا فََسأَْلتُهُ َعْن اْلَمْسِح؟ فَقَالَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلامَ  -َرُسوُل َّللاا « يَأُْمُرنَا أَْن يَْمَسَح اْلُمقِيُم يَْوًما َولَْيلَةً َواْلُمَسافُِر ثَََلثًا - َصلاى َّللاا

 .)صحيح(

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن صفوان بن عسال ُكناا َمَع َرُسوِل َّللاا فِي َسفٍَر فَأََمَرنَا  -َصلاى َّللاا

 «َولَيَالِيَهُنا ِمْن َغائٍِط َوبَْوٍل َونَْوٍم إَلا ِمْن َجنَابَةٍ أَْن نَْمَسَح َعلَْيِهَما ثَََلثَةَ أَيااٍم 

أَ أََحُدُكْم َولَبَِس ُخفاْيِه فَْليَُصلِّ فِيِهَما َوْليَْمَسْح َعلَْيِهَما َما لَْم يَْخلَْعهَُما إَلا ِمْن » - إَذا تََوضا

 )ضعيف منقطع (   «َجنَابَةٍ 

ِد ْبِن إِْسَحاَق: قََرْأُت فِي ِكتَاٍب لَِعطَاِء ْبِن  -ِن يََساٍر قَاَل ُعَمُر ْبُن إِْسَحاَق بْ  - أَُخو ُمَحما

يََساٍر َمَع َعطَاِء ْبِن يََساٍر: َسأَْلُت َمْيُمونَةَ َعْن اْلَمْسِح َعلَى اْلُخفاْيِن فَقَالَْت قُْلُت: يَا َرُسوَل 

ْنَساُن َعلَى الْ  ِ أَُكلا َساَعٍة يَْمَسُح اْْلِ  « .ُخفاْيِن َوََل يَْنِزُعهَُما؟ قَاَل: نََعمْ َّللاا

ةَ فِيِه ِْلَنا َعطَاَء ْبَن يََساٍر لَْم يَْذُكْر لُِعَمَر ْبِن إِْسَحاَق أَناهُ هَُو  قال المؤلف : هََذا ََل ُحجا

ائَِل َغْيُرهُ، َوََل يَُجوُز اْلقَْطُع فِي الدِّينِ  ائُِل َمْيُمونَةَ، َولََعلا السا ، ثُما لَْو َصحا لَْم  السا بِالشاكِّ

ةٌ لَهُْم، ِْلَناهُ لَْيَس فِيِه إَلا إبَاَحةُ اْلَمْسِح فِي ُكلِّ َساَعٍة، َوهََكَذا نَقُوُل: إَذا أَتَى  تَُكْن فِيِه ُحجا

ِت اْلَمْحُدوِد بُِشُروِط اْلَمْسِح ِمْن إْتَماِم اْلُوُضوِء َولِبَاِسِهَما َعلَى طَهَاَرٍة َوإِْتَماِم اْلَوقْ 

 .َوَخْلِعِهَما لِْلَجنَابَِة، َوهََذا ُكلُّهُ لَْيَس َمْذُكوًرا ِمْنهُ َشْيٌء فِي هََذا اْلَخبَِر، فَبَطََل تََعلُّقُهُْم بِهِ 

قلت : وذكر المؤلف عدة أحاديث بأسانيدها فقط دون أن يذكر متونها وحكم عليها  -

ابة في عدم مراعاة التةقيت في المسح ، كلها بالضعف ، ثم ذكر عدة آثار عن الصح

 .وحكم عليها بالضعف أيضا

وهو فعل على وعمر وابن عمر والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي أمامة  -

 الباهلي وأبي مسعود كما روى عنهم المؤلف باْلسانيد الصحيحة . 

  909مسألة : متى يبدأ التوقيت في المسح على الخفين ؟ م

َويَْبَدأُ بَْعَد اْليَْوِم َواللاْيلَِة اْلُمقِيُم َوبَْعَد الثاََلثَِة أَيااٍم بِلَيَالِيِهَا اْلُمَسافُِر ِمْن  -قال ابن حزم :

أَ، َعاِمًدا أَْو  أَ أَْو لَْم يَْمَسْح َوََل تََوضا ِحيِن يَُجوُز لَهُ اْلَمْسُح إْثَر َحَدثِِه، َسَواٌء َمَسَح َوتََوضا

أَْحَدَث يَْوَمهُ بَْعَد َما َمَضى أَْكثَُر هََذْيِن اْْلََمَدْيِن أَْو أَقَلُّهَُما َكاَن لَهُ أَْن يَْمَسَح  َساِهيًا، فَإِنْ 

َما  بَاقَِي اْْلََمَدْيِن فَقَْط، َولَْو َمَسَح قَْبَل اْنقَِضاِء أََحِد اْْلََمَدْيِن بَِدقِيقٍَة َكاَن لَهُ أَْن يَُصلَِّي بِهِ 

 لَْم يُْحِدْث.

َم ثُما لَبَِس ُخفاْيِه، فَلَهُ أَْن يَْمَسَح إ َم َولَْم يَِجْد َماًء فَتَيَما َذا وقال أيضا : فَلَْو َكاَن فَْرُضهُ التايَمُّ

ةٌ. َم طَهَاَرةٌ تَاما  َوَجَد اْلَماَء، ِْلَنا التايَمُّ
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َواْلَمْسُح َوََل يُبَالِي بِاَِلْستِْنَجاِء ِْلَنا وقال أيضا : فَإَِذا تَما َحَدثُهُ فَِحينَئٍِذ َجاَز لَهُ اْلُوُضوُء 

اَِلْستِْنَجاَء بَْعَد اْلُوُضوِء َجائٌِز، َولَْيَس فَْرُضهُ أَْن يَُكوَن قَْبَل اْلُوُضوِء َوََل بُدا؛ ِْلَناهُ لَْم 

ََلِة فَقَْط، يَأِْت بَِذلَِك أَْمٌر فِي قُْرآٍن َوََل ُسناٍة، َوإِناَما ِهَي َعْيٌن أُِمْرنَا  بِإَِزالَتِهَا بِِصفٍَة َما لِلصا

ََلِة َوبَْعَد اْلُوُضوِء أَْو قَْبَل اْلُوُضوِء، فَقَْد أَداى ُمِزيلُهَا َما َعلَْيِه  فََمتَى أُِزيلَْت قَْبَل الصا

ِج َحَدثًا، إناَما اْلَحَدُث َولَْيَس بَقَاُء اْلبَْوِل فِي ظَاِهِر اْلُخْرِت َوبَقَاُء الناْجِو فِي ظَاِهِر اْلَمْخرَ 

ََلةِ   ُخُروُجهَُما ِمْن اْلَمْخَرَجْيِن فَقَْط، فَإَِذا ظَهََرا فَإِناَما َخبَثَاِن فِي اْلِجْلِد تَِجُب إَزالَتُهَُما لِلصا

 فَقَْط.

 -أقوال الفقهاء:

(يَْبتَِدُئ بَْعَد هََذْيِن اْلَوْقتَْيِن ِمْن ِحيِن يُْحِدُث. ) أَبُو َحنِ  -  يفَةَ َوالشاافِِعيُّ َوالثاْوِريُّ

 يَْبَدأُ بَْعَدهَُما ِمْن ِحيِن يَْمَسُح . ) ابن حنبل ( -

أَ  قال المؤلف : ثُما نَظَْرنَا فِي قَْوِل أَْحَمَد فََوَجْدنَاهُ يُْلِزُمهُ إْن َكاَن إْنَساٌن فَاِسٌق قَْد تََوضا

َي َشْهًرا ََل يَُصلِّي َعاِمًدا ثُما تَاَب: أَنا لَهُ أَْن يَْمَسَح ِمْن َولَبَِس ُخفاْيِه َعلَى طَهَاَرٍة ثُما بَقِ 

 ِحيِن تَْوبَتِِه يَْوًما َولَْيلَةً أَْو ثَََلثًا إْن َكاَن ُمَسافًِرا.

َعْشَرةَ يَْمَسُح لَِخْمِس َصلََواٍت فَقَْط إْن َكاَن ُمقِيًما، َوََل يَْمَسُح ِْلَْكثََر، َويَْمَسُح لَِخْمَس  -

َصََلةً فَقَْط، إْن َكاَن ُمَسافًِرا، َوََل يَْمَسُح ِْلَْكثََر .) الشعبي و إِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه 

 َوُسلَْيَماُن ْبُن َداُود اْلهَاِشِميُّ َوأَبُو ثَْوٍر(

 909م ]َمْسأَلَة الرجال َوالنَِّساء فِي أَْحَكام اْلَمْسح َعلَى اْلُخفَّْيِن وتوقيت اْلُمدَّة[

َجاُل َوالنَِّساُء فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا َسَواٌء، َوَسفَُر الطااَعِة َواْلَمْعِصيَِة فِي  قال ابن حزم : َوالرِّ

فَِر َوَكثِيُرهُ َسَواٌء.  ُكلِّ َذلَِك َسَواٌء، َوَكَذلَِك َما لَْيَس طَاَعةً َوََل َمْعِصيَةً، َوقَلِيُل السا

ا ِمْن  طَِريِق الناظَِر فَإِنا اْلُمقِيَم قَْد تَُكوُن إقَاَمتُهُ إقَاَمةَ َمْعِصيٍَة َوظُْلٍم وقال أيضا : َوأَما

ْسََلِم أََشدا ِمْن َسفَِر اْلَمْعِصيَِة، َوقَْد يُِطيُع اْلُمَسافُِر فِي  لِْلُمْسلِِميَن َوُعْدَوانًا َعلَى اْْلِ

لُهَا  اْلُوُضوُء الاِذي يَُكوُن فِيِه اْلَمْسُح اْلَمْذُكوُر الاِذي اْلَمْعِصيَِة فِي بَْعِض أَْعَمالِِه، َوأَوا

َمنَُعوهُ ِمْنهُ، فََمنَُعوهُ ِمْن اْلَمْسِح الاِذي هَُو طَاَعةٌ، َوأََمُروهُ بِاْلُغْسِل الاِذي هَُو طَاَعةٌ أَْيًضا، 

ا، َوأَْطلَقُوا اْلَمْسَح لِْلُمقِي  ِم اْلَعاِصي فِي إقَاَمتِِه.َوهََذا فََساٌد ِمْن اْلقَْوِل ِجد ً

ْجَل[ م -  أَ فَلَبَِس أََحَد ُخفَّْيِه بَْعَد أَْن َغَسَل تِْلَك الرِّ  909]َمْسأَلَةٌ تََوضَّ

ْجَل ثُما إناهُ َغَسَل  أَ فَلَبَِس أََحَد ُخفاْيِه بَْعَد أَْن َغَسَل تِْلَك الرِّ قال ابن حزم : َوَمْن تََوضا

اِسِه اْلُخفا َعلَى اْلَمْغُسولَِة، ثُما لَبَِس اْلُخفا اآْلَخَر ثُما أَْحَدَث فَاْلَمْسُح لَهُ اْْلُْخَرى بَْعَد لِبَ 

َجائٌِز َكَما لَْو اْبتََدأَ لِبَاَسهَُما بَْعَد َغْسِل ِكْلتَْي ِرْجلَْيِه، َوبِِه يَقُوُل أَبُو َحنِيفَةَ َوَداُود 

 َوأَْصَحابُهَُما.
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، َوقَاَل َمالٌِك َوالشاافِِعيُّ َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل: ََل َوهَُو قَْوُل يَْحيَ  ى ْبِن آَدَم َوأَبِي ثَْوٍر َواْلُمَزنِيِّ

ًَل ثُما أََعاَدهَا ِمْن ِحينِِه فَإِنا لَهُ اْلَمْسَح.  يَْمَسُح لَِكْن إْن َخلََع الاتِي لَبَِس أَوا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -وقال أيضا : َولَْو أََراَد َرُسوُل َّللاا َما َذهََب إلَْيِه َمالٌِك  -َصلاى َّللاا

فاْيِن َوالشاافِِعيُّ لََما قَاَل هََذا اللاْفَظ، َوإِناَما َكاَن يَقُوُل: َدْعهَُما فَإِنِّي اْبتََدْأُت إْدَخالَهَُما فِي اْلخُ 

هََذا اْلقَْوَل فَُكلُّ َمْن َصَدَق اْلَخبَُر  -َعلَْيِه الساََلُم  -بَْعَد تََماِم طَهَاَرتِِهَما َجِميًعا، فَإِْذ لَْم يَقُْل 

 َعْنهُ بِأَناهُ أَْدَخَل قََدَمْيِه َجِميًعا فِي اْلُخفاْيِن َوهَُما طَاِهَرتَاِن فََجائٌِز لَهُ أَْن يَْمَسَح إَذا أَْحَدثَ 

ْدَخاِل.   بَْعَد اْْلِ

ْجلَْيِن َخْرٌق َصِغيٌر أَْو َكبِيٌر[ م  ]َمْسأَلَةٌ َكاَن فِي اْلُخفَّْيِن أَوْ   909فِيَما لَبَِس َعلَى الرِّ

ْجلَْيِن َخْرٌق َصِغيٌر أَْو َكبِيٌر، طُوًَل أَْو  - فَإِْن َكاَن فِي اْلُخفاْيِن أَْو فِيَما لَبَِس َعلَى الرِّ

ْكثَُرهَا أَْو ِكََلهَُما فَُكلُّ َذلَِك َسَواٌء، َعْرًضا، فَظَهََر ِمْنهُ َشْيٌء ِمْن اْلقََدِم، أَقَلُّ اْلقََدِم أَْو أَ 

ْجلَْيِن ِمْنهَُما َشْيٌء، َوهَُو قَْوُل ُسْفيَاَن  َواْلَمْسُح َعلَى ُكلِّ َذلَِك َجائٌِز، َما َداَم يَتََعلاُق بِالرِّ

 وَن.الثاْوِريِّ َوَداُود َوأَبِي ثَْوٍر َوإِْسَحاَق ْبِن َراْهَوْيِه َويَِزيَد ْبِن هَارُ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -وقال أيضا : َوقَْد َعلَِم َرُسوُل َّللاا إْذ أََمَر بِاْلَمْسِح َعلَى اْلُخفاْيِن  -َصلاى َّللاا

ْجلَْيِن َوَمَسَح َعلَى اْلَجْوَربَْيِن  أَنا ِمْن اْلِخفَاِف َواْلَجَواِرِب َوَغْيِر َذلَِك  -َوَما يُْلبَُس فِي الرِّ

ا يُلْ  ِق، ِمما َق َخْرقًا فَاِحًشا أَْو َغْيَر فَاِحٍش، َوَغْيَر اْلُمَخرا ْجلَْيِن اْلُمَخرا بَُس َعلَى الرِّ

بَْعَض َذلَِك  -َعلَْيِه الساََلُم  -َواْْلَْحَمَر َواْْلَْسَوَد َواْْلَْبيََض، َواْلَجِديَد َواْلبَالَِي، فََما َخصا 

ُ تََعالَى أَْن يُوِحَي بِِه، َوََل ُدوَن بَْعٍض، َولَْو َكاَن ُحْكُم ذَ  يِن يَْختَلُِف لََما أَْغفَلَهُ َّللاا لَِك فِي الدِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم . -أَْهَملَهُ َرُسوُل َّللاا  َصلاى َّللاا

 -أقوال الفقهاء : 

إْن َكاَن فِي ُكلِّ َواِحٍد ِمْن اْلُخفاْيِن َخْرٌق َعْرًضا يَْبُرُز ِمْن ُكلِّ َخْرٍق أُْصبَُعاِن فَأَقَلُّ أَْو  -

: َجاَز اْلَمْسُح َعلَْيِهَما، فَإِْن ظَهََر ِمْن أََحِدِهَما ُدوَن اآْلَخِر ثَََلثَةُ  ِمْقَداُر أُْصبَُعْيِن فَأَقَلُّ

ا لَْو أََصابَِع أَْو ِمْقدَ  اُرهَا فَأَْكثَُر لَْم يَُجْز اْلَمْسُح َعلَْيِهَما قَاَل: فَإِْن َكاَن اْلَخْرُق طَِويًَل ِمما

 فُتَِح ظَهََر ِمْنهُ أَْكثَُر ِمْن ثَََلثَِة أََصابَِع َجاَز اْلَمْسُح.) أبو حنيفة ( 

اْلَمْسُح، َوإِْن َكاَن َكبِيًرا فَاِحًشا لَْم يَُجْز  إْن َكاَن اْلَخْرُق يَِسيًرا ََل يَْظهَُر ِمْنهُ اْلقََدُم َجازَ  -

 اْلَمْسُح َعلَْيِهَما، فِيِهَما َكاَن أَْو فِي أََحِدِهَما.)مالك(

إْن ظَهََر ِمْن اْلقََدِم َشْيٌء ِمْن اْلَخْرِق لَْم يَُجْز اْلَمْسُح َعلَْيِهَما، فَإِْن لَْم يَْظهَْر ِمْن اْلَخْرِق  -

 قََدِم َجاَز اْلَمْسُح َعلَْيِهَما. ) اْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ َوالشاافِِعيُّ َوأَْحَمُد (َشْيٌء ِمْن الْ 

إْن اْنَكَشَف ِمْن اْلَخْرِق فِي اْلُخفِّ َشْيٌء ِمْن اْلقََدِم َمَسَح َعلَى اْلُخفاْيِن َوَغَسَل َما اْنَكَشَف  -

ََلةَ. ) اْلوزاعي (ِمْن اْلقََدِم أَْو اْلقََدَمْيِن َوَصلاى، فَإِْن لَ   ْم يَْغِسْل َما ظَهََر أََعاَد الصا
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  -اآلثار :

َعْن ُسْفيَاَن الثاْوِريِّ أَناهُ قَاَل: اْمَسْح َما َداَم يَُسماى ُخف ًا، َوهَْل َكانَْت ِخفَاُف اْلُمهَاِجِريَن  -

قَةً . )صحيح(  قَةً ُمَمزا  َواْْلَْنَصاِر إَلا ُمَشقاقَةً ُمَخرا

 909ْسأَلَة َكاَن اْلُخفَّاِن َمْقطُوَعْيِن تَْحَت اْلَكْعبَْيِن[ م]مَ 

قال ابن حزم : فَإِْن َكاَن اْلُخفااِن َمْقطُوَعْيِن تَْحَت اْلَكْعبَْيِن فَاْلَمْسُح َجائٌِز َعلَْيِهَما، َوهَُو 

، ُرِوَي َعْنهُ أَناهُ قَاَل: يَْمَسُح اْلُمْحِرُم  َعلَى اْلُخفاْيِن اْلَمْقطُوَعْيِن تَْحَت قَْوُل اْْلَْوَزاِعيِّ

 اْلَكْعبَْيِن، َوقَاَل َغْيُرهُ ََل يَْمَسُح َعلَْيهَا إَلا أَْن يَُكونَا فَْوَق اْلَكْعبَْيِن.

 909]َمْسأَلَةٌ لَبَِس ُخفَّْيِه َعلَى طََهاَرٍة ثُمَّ َخلََع أََحَدُهَما ُدوَن اآْلَخِر[ م

َس ُخفاْيِه أَْو َجْوَربَْيِه أَْو َغْيَر َذلَِك َعلَى طَهَاَرٍة ثُما َخلََع أََحَدهَُما قال ابن حزم : َوَمْن لَبِ 

 ُدوَن اآْلَخِر، فَإِنا فَْرَضهُ أَْن يَْخلََع اآْلَخَر إْن َكاَن قَْد أَْحَدَث َوََل بُدا، َويَْغِسَل قََدَمْيِه.

َح َعلَى اْْلُْخَرى قَْد َعِمَل َعَمًَل لَْم يَأِْت بِِه وقال أيضا : َوَوَجْدنَا َمْن َغَسَل ِرْجًَل َوَمسَ 

 قُْرآٌن َوََل ُسناةٌ َوََل َدلِيَل ِمْن لَْفَظْيِهَما.

ِ تََعالَى أَْو َكََلِم نَبِيِِّه  يِن إَلا َما ُوِجَد فِي َكََلِم َّللاا  .-َعلَْيِه الساََلُم  -َوََل يَُجوُز فِي الدِّ

ِزَئ َغْسُل ِرْجٍل َوَمْسٌح َعلَى اْْلُْخَرى. َوأَناهُ ََل بُدا ِمْن ُغْسلِِهَما أَْو فََوَجَب أَْن ََل يُجْ 

 اْلَمْسِح َعلَْيِهَما. َسَواٌء فِي َذلَِك فِي اَِلْبتَِداِء أَْو بَْعَد اْلَمْسِح َعلَْيِهَما.

  -أقوال الفقهاء : 

ْجَل اْلَمْكُشوفَةَ َويَْمَسُح َعلَى  - اْْلُْخَرى اْلَمْستُوَرِة. )سفيان الثوري وروى يَْغِسُل الرِّ

 عنه مثل قول المؤلف ( 

  -اِلحاديث واآلثار :

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا إَذا لَبَِس أََحُدُكْم فَْليَْبَدْأ » -َصلاى َّللاا

فَْليَْبَدْأ بِاْليُْسَرى، َوََل يَْمِشي فِي نَْعٍل َواِحَدٍة َوََل ُخفٍّ َواِحَدٍة، بِاْليُْمنَى َوإَِذا َخلََعهُ 

 )صحيح(« . لِيَْخلَْعهَُما َجِميًعا أَْو لِيَْمِش فِيِهَما َجِميًعا

َخلََع  َخْلَعهَُما َوََل بُدا أَْو تَْرَكهَُما َجِميًعا، فَإِنْ  -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف : فَأَْوَجَب 

َ فِي إْبقَائِِه الاِذي أَْبقَى، َوإَِذا َكاَن بِإِْبقَائِِه َعاِصيًا فَََل  إْحَداهَُما ُدوَن اْْلُْخَرى فَقَْد َعَصى َّللاا

يَِحلُّ لَهُ اْلَمْسُح َعلَى ُخفٍّ فَْرُضهُ نَْزُعهُ، فَإِْن َكاَن َذلَِك لِِعلاٍة بِِرْجلِِه لَْم يَْلَزْمهُ فِي تِْلَك 

ْجِل َشْيٌء أَْصًَل، ََل َمْسٌح َوََل َغْسٌل، ِْلَنا فَْرَضهُ قَْد َسقَطَ.  الرِّ

 902]َمْسأَلَةٌ َمَسَح َعلَى َما فِي ِرْجلَْيِه ثُمَّ َخلََعُهَما[ م 
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هُ َذلِ  َك قال ابن حزم : َوَمْن َمَسَح َكَما َذَكْرنَا َعلَى َما فِي ِرْجلَْيِه ثُما َخلََعهَُما لَْم يَُضرا

َشْيئًا، َوََل يَْلَزُمهُ إَعاَدةُ ُوُضوٍء َوََل َغْسُل ِرْجلَْيِه، بَْل هَُو طَاِهٌر َكَما َكاَن َويَُصلِّي َكَذلَِك 

َوَكَذلَِك لَْو َمَسَح َعلَى ِعَماَمٍة أَْو ِخَماٍر ثُما نََزَعهَُما فَلَْيَس َعلَْيِه إَعاَدةُ ُوُضوٍء َوََل َمْسُح 

طَاِهٌر َكَما َكاَن َويَُصلِّي َكَذلَِك، َوَكَذلَِك لَْو َمَسَح َعلَى ُخفٍّ َعلَى ُخفٍّ ثُما  َرْأِسِه بَْل هُوَ 

هُ َذلَِك َشْيئًا، َويَُصلِّي َكَما هَُو ُدوَن أَْن يُِعيَد َمْسًحا.  نََزَع اْْلَْعلَى فَََل يَُضرُّ

أَ أَْو اْغتََسَل ثُما َحلََق َشْعرَ  َص أَْو قَلاَم أَْظفَاَرهُ، فَهَُو فِي ُكلِّ َذلَِك َوَكَذلَِك َمْن تََوضا هُ أَْو تَقَصا

.  َعلَى ُوُضوئِِه َوطَهَاَرتِِه َويَُصلِّي َكَما هَُو ُدوَن أَْن يَْمَسَح َمَواِضَع اْلقَصِّ

َوَخْلَع اْلُخفاْيِن وقال أيضا : فَنَظَْرنَا فِي َذلَِك فََوَجْدنَا اْلَحْلَق َوقَصا الشاْعِر َوقَصا اْْلَْظفَاِر 

َواْلِعَماَمِة لَْيَس َشْيٌء ِمْنهُ َحَدثًا، َوالطاهَاَرةُ ََل يَْنقُُضهَا إَلا اْْلَْحَداُث، أَْو نَصٌّ َواِرٌد 

بِاْنتِقَاِضهَا َوأَناهُ لَْم يَُكْن َحَدٌث َوََل نَصٌّ هَهُنَا َعلَى اْنتِقَاِض طَهَاَرتِِه َوََل َعلَى اْنتِقَاِض 

ْعِضهَا فَبَطََل هََذا اْلقَْوُل، َوَصحا اْلقَْوُل بِأَناهُ َعلَى طَهَاَرتِِه، َوأَناهُ يَُصلِّي َما لَْم يُْحِدْث، بَ 

 َوََل يَْلَزُمهُ َمْسُح َرْأِسِه َوََل أَْظفَاِرِه َوََل َغْسُل ِرْجلَْيِه َوََل إَعاَدةُ ُوُضوئِِه.

 -أقوال الفقهاء : 

أَ ثُ  - ما َمَسَح َعلَى ُخفاْيِه ثُما أَْخَرَج قََدَمهُ اْلَواِحَدةَ ِمْن َمْوِضِعهَا إلَى َمْوِضِع َمْن تََوضا

السااِق، أَْو أَْخَرَج ِكْلتَْيِهَما َكَذلَِك فَقَْد بَطََل َمْسُحهُ، َويَْلَزُمهُ أَْن يُْخِرَج قََدَمْيِه َجِميًعا 

 لمؤلف في قص الشعر واْلظافر (َويَْغِسلَهَُما. )أبو حنيفة وقال مثل قول ا

َمْن َمَسَح َعلَى ُخفاْيِه ثُما َخلََع أََحَدهَُما فَإِناهُ يَْلَزُمهُ أَْن يَْخلََع الثاانَِي َويَْغِسَل ِرْجلَْيِه.   -

ِم إلَى َمْوِضِع َوَكَذلَِك لَْو َخلََعهَُما َجِميًعا، فَلَْو أَْخَرَج َعقِبَْيِه أَْو إْحَداهَُما ِمْن َمْوِضِع اْلقَدَ 

ى السااِق إَلا أَنا َسائَِر قََدَمْيِه فِي َمْوِضِع اْلقََدِم فَلَْيَس َعلَْيِه أَْن يُْخِرَج ِرْجلَْيِه لَِذلَِك َوهَُو َعلَ 

أَ َوَجزا بَْعَد َذلَِك َشْعَرهُ أَْو قَصا أَْظفَاَرهُ فَلَْيَس َعلَْيِه أَْن يَ  َمسا َشْيئًا طَهَاَرتِِه ، فَلَْو تََوضا

 ِمْن َذلَِك اْلَماِء. )مالك (

َمْن َخلََع أََحَد ُخفاْيِه لَِزَمهُ َخْلُع الثاانِي َوَغْسُل قََدَمْيِه، فَإِْن َخلََعهَُما َجِميًعا فََكَذلَِك، فَلَْو  -

ْنهَُما َعْن َمْوِضِع َساِق أَْخَرَج ِرْجلَْيِه ِكلَْيِهَما َعْن َمْوِضِعِهَما َولَْم يُْخِرْجهَُما َوََل َشْيئًا مِ 

اْلُخفِّ فَهَُو َعلَى طَهَاَرتِِه. )الشافعي وقال بمثل قول المؤلف في قص الشعر 

 (  واْلظافر

إْن َخلََع ُخفاْيِه أَْو َجزا َشْعَرهُ أَْو قَصا أَْظفَاَرهُ لَِزَمهُ أَْن يَْبتَِدَئ اْلُوُضوَء فِي َخْلِع اْلُخفاْيِن  -

يَْمَسَح َعلَى َرْأِسِه َويُِمسا اْلَماَء َمْوِضَع اْلقَْطِع ِمْن أَْظفَاِرِه فِي اْلَجزِّ َواْلقَصِّ . َوأَْن 

 )اْلوزاعي وعطاء (

َد لِبَاَس اْلُخفَّْيِن َعلَى طََهاَرٍة لِيَْمَسَح َعلَْيِهَما[ م   991]َمْسأَلَةٌ تََعمَّ
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َد لِبَاَس اْلخُ  فاْيِن َعلَى طَهَاَرٍة لِيَْمَسَح َعلَْيِهَما أَْو َخَضَب ِرْجلَْيِه قال ابن حزم : َوَمْن تََعما

 أَْو َحَمَل َعلَْيِهَما َدَواًء ثُما لَبَِسهَُما لِيَْمَسَح َعلَى َذلَِك.

لَِك، فَقَْد أَْو َخَضَب َرْأَسهُ أَْو َحَمَل َعلَْيِه َدَواًء ثُما لَبَِس اْلِعَماَمةَ أَْو اْلِخَماَر لِيَْمَسَح َعلَى ذَ 

 أَْحَسَن.

ْن َوَذلَِك ِْلَناهُ قَْد َجاَء الناصُّ بِإِبَاَحِة اْلَمْسِح َعلَى ُكلِّ َذلَِك ُمْطلَقًا. َولَْم يَْحظُْر َعلَْيِه َشْيئًا مِ 

: }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي ًا{ ]مريم:  ِمينَ ٦٤هََذا ُكلِِّه نَصٌّ أَناهُ قَاَل:  [ َوبَلََغنَا َعْن بَْعِض اْلُمتَقَدِّ

أَ ثُما لَبَِس ُخفاْيِه لِيَبِيَت فِيهَا لِيَْمَسَح َعلَْيِهَما فَََل يَُجوُز لَهُ اْلَمْسُح.  َمْن تََوضا

ناِة بََِل َدلِيٍل.  َوهََذا َخطَأٌ ِْلَناهُ َدْعَوى بََِل بُْرهَاٍن َوتَْخِصيٌص لِلسُّ

َر قَْبَل اْنقَِضاِء اْليَْوِم َواللَّْيلَِة أَْو بَْعَد اْنقَِضائِِهَما[ ]َمْسأَلَةٌ َمَسَح فِي اْلَحَضِر ثُمَّ َسافَ 
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قَْبَل اْنقَِضاِء اْليَْوِم َواللاْيلَِة أَْو بَْعَد  -قال ابن حزم : َوَمْن َمَسَح فِي اْلَحَضِر ثُما َسافََر 

لِّ َما َمَسَح فِي َحَضِرِه َوَسفَِرِه َمًعا ثَََلثَةُ َمَسَح أَْيًضا َحتاى يَتِما لَِمْسِحِه فِي كُ  -اْنقَِضائِِهَما 

 أَيااٍم بِلَيَالِيِهَا.

لٍَة ثُما ََل يَِحلُّ لَهُ اْلَمْسُح، فَإِْن َمَسَح فِي َسفٍَر ثُما أَقَاَم أَْو َدَخَل َمْوِضَعهُ اْبتََدأَ َمْسَح يَْوٍم َولَيْ 

، ثُما ََل يَِحلُّ لَهُ اْلَمْسُح، فَإِْن َكاَن َمَسَح  إْن َكاَن قَْد َمَسَح فِي السافَِر يَْوَمْينِ  َولَْيلَتَْيِن فَأَقَلا

 الثاالِِث فِي َسفَِرِه أَقَلا ِمْن ثَََلثَِة أَيااٍم بِلَيَالِيِهَا َوأَْكثََر ِمْن يَْوَمْيِن َولَْيلَتَْيِن َمَسَح بَاقَِي اْليَْومِ 

لَهُ اْلَمْسُح، فَإِْن َكاَن قَْد أَتَما فِي السافَِر َمَسَح ثَََلثَةَ أَيااٍم بِلَيَالِيِهَا َخلََع  َولَْيلَتِِه فَقَْط، ثُما ََل يَِحلُّ 

 َوََل بُدا، َوََل يَِحلُّ لَهُ اْلَمْسُح َحتاى يَْغِسَل ِرْجلَْيِه.

أَْن يُتِما يَْوًما َولَْيلَةً فِي السافَِر أَْو  فَلَْو َمَسَح فِي اْلَحَضِر يَْوًما َولَْيلَةً ثُما َسافََر ثُما َرَجَع قَْبلَ 

هَُما لَْم يَُجْز لَهُ اْلَمْسُح أَْصًَل، ِْلَناهُ لَْو َمَسَح لََكاَن قَْد َمَسَح َوهَُو فِي اْلَحَضِر  بَْعَد أَْن أَتَما

 أَْكثََر ِمْن يَْوٍم َولَْيلٍَة.

  -أقوال الفقهاء :

فَإِْن َكاَن لَْم يُتِما يَْوًما َولَْيلَةً َحتاى َسافََر َمَسَح َحتاى يُتِما ثَََلثَةَ أَيااٍم  َمْن َمَسَح َوهَُو ُمقِيمٌ  -

ْم بِلَيَالِيِهَا ِمْن ِحيِن أَْحَدَث َوهَُو ُمقِيٌم، فَإِْن َكاَن قَْد أَتَما يَْوًما َولَْيلَةً فِي َحَضِرِه ثُما َسافََر لَ 

 بُدا لَهُ ِمْن َغْسِل ِرْجلَْيِه. فَإِْن َسافََر فََمَسَح يَْوًما َولَْيلَةً فَأَْكثََر ثُما قَِدَم أَْو يَُجْز لَهُ اْلَمْسُح، َوََل 

قَِدَم  أَقَاَم لَْم يَُجْز لَهُ اْلَمْسُح َحتاى يَْغِسَل ِرْجلَْيِه فَلَْو َمَسَح فِي َسفَِرِه أَقَلا ِمْن يَْوٍم َولَْيلٍَة ثُما 

َكاَن لَهُ أَْن يَْمَسَح تََماَم َذلَِك اْليَْوِم َواللاْيلَِة فَقَْط، َولَْيَس لَهُ أَْن يَْستَأْنَِف َمْسَح يَْوٍم أَْو أَقَاَم 

 َولَْيلٍَة. ) أبو حنيفة وسفيان (
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بُدا، َوإِْن َكاَن لَْم  َمْن َمَسَح فِي اْلَحَضِر ثُما َسافََر، فَإِْن َكاَن قَْد أَتَما اْليَْوَم َواللاْيلَةَ َخلََع َوََل  -

قَِدَم يُتِما يَْوًما َولَْيلَةً َمَسَح بَاقَِي َذلَِك اْليَْوِم فَقَْط ثُما يَْخلَُع. َوَكَذلَِك لَْو َمَسَح فِي السافَِر ثُما 

يَْخلَُع َوََل بُدا، َوإِْن َسَواٌء َسَواٌء، إْن َكاَن َمَسَح فِي َسفَِرِه يَْوًما َولَْيلَةً َوقَِدَم أَْو أَقَاَم فَإِناهُ 

 َكاَن َمَسَح أَقَلا ِمْن يَْوٍم َولَْيلٍَة فِي َسفَِرِه أَتَما بَاقَِي َذلَِك اْليَْوِم َواللاْيلَِة بِاْلَمْسِح فَقَْط. )

 الشافعي (

يااٍم بِلَيَالِيِهَا ََل أَْكثََر َوقَِدَم إَذا َمَسَح فِي َسفَِرِه أَقَلا ِمْن ثَََلثَِة أَيااٍم بِلَيَالِيِهَا، أَْو ثَََلثَِة أَ  -

هَا، اْستَأْنََف َمْسَح يَْوٍم َولَْيلٍَة فَإِْن لَْم يَِزْد َعلَى َذلَِك َحتاى َسافََر اْستَأْنََف ثَََلثَةَ أَيااٍم بِلَيَالِيِ 

 َواْحتَجا هَُؤََلِء بِظَاِهِر لَْفِظ اْلَخبَِر فِي َذلَِك. ) بعض أهل الظاهر ( 

ْجلَْيِن َعلَى ظَاِهِرِهَما فَقَْط[ م  999]َمْسأَلَةٌ اْلَمْسُح َعلَى اْلُخفَّْيِن َوَما لُبَِس َعلَى الرِّ

ْجلَْيِن إناَما هَُو َعلَى ظَاِهِرِهَما  قال ابن حزم : َواْلَمْسُح َعلَى اْلُخفاْيِن َوَما لُبَِس َعلَى الرِّ

اِطنِِهَما اْْلَْسفَِل تَْحَت اْلقََدِم، َوََل َِلْستِيَعاِب ظَاِهِرِهَما، فَقَْط، َوََل يَِصحُّ َمْعنًى لَِمْسِح بَ 

 َوَما ُمِسَح ِمْن ظَاِهِرِهَما بِأُْصبٍُع أَْو أَْكثََر أَْجَزأَ.

  -أقوال الصحابة والفقهاء : -

َعلِيِّ ْبِن  بمثل قول المؤلف يقول : الحسن وعطاء َوُسْفيَاُن الثاْوِريُّ َوَداُود، َوهَُو قَْولُ  -

 َوقَْيِس ْبِن َسْعٍد رضى َّللا عنهما (  أَبِي طَالِبٍ 

 المسح يكون على ظاهر الخف وَل يجزئ أقل من ثَلثة أصابع . )أبو حنيفة (  -

 إذا مسح بِأُْصبٍُع َواِحَدٍة أَْجَزأَهُ، إَذا َمَسَح َعلَى أَْكثَِر اْلُخفاْيِن . ) زفر (- -

 َواِحَدٍة أَْجَزأَه . )سفيان والشافعي وداود (إذا مسح بِأُْصبٍُع -

يُْستََحبُّ َمْسُح ظَاِهِر اْلُخفاْيِن َوبَاِطنِِهَما، فَإِْن اْقتََصَر َعلَى ظَاِهِرِهَما ُدوَن اْلبَاِطِن  -

 أَْجَزأَهُ، َوإِْن اْقتََصَر َعلَى اْلبَاِطِن ُدوَن الظااِهِر لَْم يُْجِزِه. ) الشافعي (

 ظَاِهَرهَُما َوبَاِطنَهَُم . )ابن عمر والزهري و مالك (  يَْمَسحُ  -

إْن َمَسَح الظااِهَر ُدوَن اْلبَاِطِن أََعاَد فِي اْلَوْقِت، َوإِْن َمَسَح اْلبَاِطَن ُدوَن الظااِهِر أََعاَد  -

 أَبًَدا.)ابن القاسم صاحب مالك (

  -اِلحاديث واآلثار :

ْأِي لََكاَن أَْسفَُل اْلُخفِّ أَْولَى بِاْلَمْسِح ِمْن أَْعََلهُ، َوقَْد َعلِيٍّ قَاَل: لَْو َكا»َعْن  - يُن بِالرا َن الدِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرأَْيُت َرُسوَل َّللاا  صحيح (« .) يَْمَسُح َعلَى ظَاِهِر اْلُخفاْينِ  -َصلاى َّللاا
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ِ »َعْن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبَةَ  - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - أَنا َرُسوَل َّللاا َمَسَح أَْعلَى اْلُخفاْيِن  -َصلاى َّللاا

ضعيف ( ) من طريقين أََحُدهَُما َعْن اْبِن ِشهَاٍب َعْن اْلُمِغيَرِة، َولَْم يُولَْد « ) َوأَْسفَلَهَُما

ٌس أَْخطَأَ فِيِه اْلَولِيُد ْبُن ُمْسلٍِم اْبُن ِشهَاٍب إَلا بَْعَد َمْوِت اْلُمِغيَرِة بَِدْهٍر طَِويٍل، َوالثاانِي ُمَدلِّ 

 فِي َمْوِضَعْيِن(

اِمِت  - ِ »َعْن أَبِي أَُماَمةَ اْلبَاِهلِيِّ َوُعبَاَدةَ ْبِن الصا ُ َعلَْيِه  -أَناهُْم َرأَْوا َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

ْن ََل  ضعيف (« .) يَْمَسُح أَْعلَى اْلُخفاْيِن َوأَْسفَلَهَُما -َوَسلاَم  ْن ََل يَُسماى َعما ) ِْلَناهُ َعما

ْن ََل يُْعَرُف، َوهََذا فَِضيَحةٌ(  يُْدَرى َمْن هَُو َعما

ا يَُجوُز اْلَمْسُح َعلَْيِه َعلَى َغْيِر طََهاَرٍة ثُمَّ أَْحَدَث[م  َمْسأَلَةٌ لَبَِس َعلَى ِرْجلَْيِه َشْيئًا ِممَّ

999 

ا يَُجوُز اْلَمْسُح َعلَْيِه َعلَى َغْيِر طَهَاَرٍة ثُما قال ابن حزم : َوَمْن لَبَِس  َعلَى ِرْجلَْيِه َشْيئًا ِمما

أَ َولَْم يَْبَق لَهُ َغْيُر ِرْجلَْيِه فََجاَءهُ َخْوٌف َشِديٌد لَْم يُْدِركْ  ا أََراَد اْلُوُضوَء َوتََوضا  أَْحَدَث، فَلَما

ْيِه، فَإِناهُ يَْنهَُض َوََل يَْمَسُح َعلَْيِهَما، َويَُصلِّي َكَما هَُو، َمَعهُ َغْسَل ِرْجلَْيِه بَْعَد نَْزِع ُخفا 

ةٌ، فَإَِذا أَْمَكنَهُ نَْزُع ُخفاْيِه َوَوَجَد اْلَماَء بَْعَد تََماِم َصََلتِِه فَقَْد قَاَل قَْوٌم: يَلْ  َزُمهُ َوَصََلتُهُ تَاما

يُِعيُد َما َصلاى، فَإِْن قََدَر َعلَى َذلَِك قَْبَل أَْن يَُسلَِّم  نَْزُعهَُما َوَغْسُل ِرْجلَْيِه فَْرًضا َوََل 

ََلةَ، َوقَاَل آَخُروَن: قَْد تَما  بَطَلَْت َصََلتُهُ َونََزَع َما َعلَى ِرْجلَْيِه َوَغَسلَهَُما َواْبتََدأَ الصا

.ُوُضوُءهُ َويَُصلِّي بَِذلَِك اْلُوُضوِء َما لَْم يُْنتَقَْض بَِحَدٍث   ََل بُِوُجوِد اْلَماِء، َوهََذا أََصحُّ

ا َعَجَز هََذا َعْن َغْسِل ِرْجلَْيِه َسقََط ُحْكُمهَُما، َوبَقَِي َعلَْيِه َما قََدَر َعلَْيِه  وقال أيضا : فَلَما

ُ َعزا  أَ َكَما أََمَرهُ َّللاا ، َوَمْن  ِمْن ُوُضوِء َسائِِر أَْعَضائِِه، َوإَِذا َكاَن َكَذلَِك فَقَْد تََوضا َوَجلا

ةٌ. ُ فََصََلتُهُ تَاما أَ َكَما أََمَر َّللاا  تََوضا

ِم[  ]ِكتَاُب التايَمُّ

ُم ِمْن اْلَمْرَضى َمْن ََل يَِجُد اْلَماَء[ م    999]َمْسأَلَةٌ يَتَيَمَّ

ُم ِمْن اْلَمْرَضى إَلا َمْن ََل يَِجُد اْلَماَء، أَْو َمْن  َعلَْيِه َمَشقاةٌ َوَحَرٌج قال ابن حزم : ََل يَتَيَما

فِي اْلُوُضوِء بِاْلَماِء أَْو فِي اْلُغْسِل بِِه أَْو اْلُمَسافُِر الاِذي ََل يَِجُد اْلَماَء الاِذي يَْقِدُر َعلَى 

 اْلُوُضوِء بِِه أَْو اْلُغْسِل بِِه.

  -أقوال الفقهاء :

ُم أَْصًَل َما َداَم يَِجُد  - اْلَماَء، َوََل يُْجِزيِه إَلا اْلُغْسُل َواْلُوُضوُء، اْلَمِريُض ََل يَتَيَما

 اْلَمْجُدوُر َوَغْيُر اْلَمْجُدوِر َسَواٌء. )عطاء والحسن ( 

 َمْسأَلَةٌ:  - 999
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قال ابن حزم : َوَسَواٌء َكاَن السافَُر قَِريبًا أَْو بَِعيًدا، َسفََر طَاَعٍة َكاَن أَْو َسفََر َمْعِصيٍَة أَْو 

ا ََل نَْعلَُم فِيِه ِخََلفًا، إَلا أَنا بَْعَض اْلُعلََماِء َذَكَر قَْوًَل لَْم يَْنِسْبهُ إلَى أََحٍد، ُمبَاًحا ، هََذا ِمما

ََلةُ. َم ََل يَُجوُز إَلا فِي َسفٍَر تُْقَصُر فِيِه الصا  َوهَُو أَنا التايَمُّ

 999َمْسأَلَةٌ: 

ِف، هََذا ُحْكُم اللَُّغِة الاتِي بِهَا نََزَل َواْلَمَرُض هَُو ُكلُّ َما أََحاَل اْْلِ  ِة َوالتاَصرُّ ْنَساَن َعْن اْلقُوا

ِ تََعالَى التاْوفِيُق.  اْلقُْرآُن، َوبِاَّلَلا

ُم َمْن َكاَن فِي اْلَحَضِر َصِحيًحا إَذا َكاَن ََل يَْقِدُر َعلَى اْلَماِء[ م  999]َمْسأَلَةٌ يَتَيَمَّ

ُم َمْن َكاَن فِي اْلَحَضِر َصِحيًحا إَذا َكاَن ََل يَْقِدُر َعلَى اْلَماِء إَلا بَْعَد قال ابن حزم : َويَتَ  يَما

ََلِة، َولَْو أَناهُ َعلَى َشفِيِر اْلبِْئِر َوالداْلُو فِي يَِدِه أَْو َعلَى َشفِيِر الناْهِر  ُخُروِج َوْقِت الصا

ُل قَْرِن َوالسااقِياِة َواْلَعْيِن، إَلا أَناهُ  يُوقُِن أَناهُ ََل يُتِمُّ ُوُضوَءهُ أَْو ُغْسلَهُ َحتاى يَْطلَُع أَوا

 الشاْمِس، َوَكَذلَِك اْلَمْسُجوُن َواْلَخائُِف.

ََلةُ هَُو َمأُْموٌر بِاْلُوُضوِء َوبِاْلُغْسِل إْن َكاَن  وقال أيضا : فََوَجْدنَا هََذا الاِذي َحَضَرْتهُ الصا

ََلِة، فَإَِذا َعَجَز َعْن اْلُغْسِل َواْلُوُضوِء َسقَطَا َعْنهُ، َوقَْد نَصا ُجنُبًا َوبِ   -َعلَْيِه الساََلُم  -الصا

َعلَى أَنا اْْلَْرَض طَهُوٌر إَذا لَْم يَِجْد اْلَماَء َوهَُو َغْيُر قَاِدٍر َعلَْيِه، فَهَُو َغْيُر بَاٍق َعلَْيِه، 

ََلةِ  ِ َربِّ اْلَعالَِميَن. َوهَُو قَاِدٌر َعلَى الصا  فَِهَي بَاقِيَةٌ َعلَْيِه، َوهََذا بَيٌِّن َواْلَحْمُد َّلِلا

  -أقوال الفقهاء :

 بمثل قول المؤلف يقول ) َمالٍِك َوُسْفيَاَن َواللاْيِث(  -

َم َوَصلاى، ثُما  - ُم اْلَحاِضُر، لَِكْن إْن لَْم يَْقِدْر َعلَى اْلَماِء إَلا َحتاى يَفُوَت اْلَوْقُت تَيَما ََل يَتَيَما

 أََعاَد َوََل بُدا إَذا َوَجَد اْلَماَء. ) أبو حنيفة والشافعي ( 

ِحيُح فِي اْلَحَضِر أَْلبَتاةَ َوإِنْ  َ- ُم الصا َخَرَج اْلَوْقُت، لَِكْن يَْصبُِر َحتاى يَْخُرَج   ََل يَتَيَما

 اْلَوْقُت َويَِجَد اْلَماَء فَيَُصلِّي ِحينَئٍِذ. ) ُزفَُر(

ََلِة فِي اْلَوْقِت  ِ تََعالَى فِي الصا ا قَْوُل ُزفََر فََخطَأٌ، ِْلَناهُ أَْسقَطَ فَْرَض َّللاا قال المؤلف : َوأَما

ُ تَعَ  ُ تََعالَى تَأِْخيَرهَا الاِذي أََمَر َّللاا َم َّللاا الَى بِأََدائِهَا فِيِه، َوأَْلَزَمهُ إيااهَا فِي اْلَوْقِت الاِذي َحرا

 إلَْيِه.

  -اِلحاديث واآلثار :

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن ُحَذْيفَةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ْلنَا َعلَى النااِس بِثَََل » -َصلاى َّللاا « ثٍ فُضِّ

َوُجِعلَْت لَنَا اْْلَْرُض َمْسِجًدا، َوُجِعلَْت تُْربَتُهَا لَنَا طَهُوًرا إَذا لَْم نَِجْد »، فََذَكَر فِيهَا: 

 صحيح( « . ) اْلَماءَ 
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ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنا النابِيا  - ْلُت َعلَى اْْلَْنبِيَاِء »قَاَل:  -َصلاى َّللاا : فُضِّ بِِستٍّ

ْعِب، َوأُِحلاْت لِي اْلَغنَائُِم َوُجِعلَْت لِي اْْلَْرُض  أُْعِطيُت َجَواِمَع اْلَكلِِم َونُِصْرُت بِالرُّ

 )صحيح( « . طَهُوًرا َوَمْسِجًدا، َوأُْرِسْلُت إلَى النااِس َكافاةً، َوُختَِم بِي النابِيُّونَ 

ُ َعلَيْ  -أَنا النابِيا  - ََل تُْقبَُل َصََلةُ َمْن أَْحَدَث َحتاى »قَاَل:  -ِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

أَ   صحيح( «)يَتََوضا

ُم فِيِه[ م     999]َمْسأَلَةٌ السَّفَُر الَِّذي يُتَيَمَّ

ُم فِيِه هَُو الاِذي يَُسماى ِعْنَد اْلَعَرِب َسفًَرا َسَواٌء َكاَن  قال ابن حزم : َوالسافَُر الاِذي يُتَيَما

ََلةُ، َوَما َكاَن ُدوَن َذلَِك مِ  ا ََل تُْقَصُر فِيِه الصا ََلةُ أَْو ِمما ا تُْقَصُر فِيِه الصا ا ََل يَقَُع  -ما ِمما

ا اْلُمَسافُِر َسفًَرا  -َعلَْيِه اْسُم السافَِر ِمْن اْلبُُروِز َعْن اْلَمنَاِزِل  فَهَُو فِي ُحْكِم اْلَحاِضِر، فَأَما

ِل اْلَوْقِت،  يَقَُع َعلَْيهِ  َما فِي أَوا ُم فَاْْلَْفَضُل لَهَُما أَْن يَتَيَما اْسُم َسفٍَر َواْلَمِريُض الاِذي لَهُ التايَمُّ

َج َسَواٌء َرَجْوا اْلَماَء أَْو أَْيقَنَا بُِوُجوِدِه قَْبَل ُخُروِج اْلَوْقِت، أَْو أَْيقَنَا أَناهُ ََل يُوَجُد َحتاى يَْخرُ 

ِحيُح َوَمْن لَهُ ُحْكُم اْلَحاِضِر اْلَوْقُت،  ا اْلَحاِضُر الصا ِة َوََل فَْرَق، َوأَما حا َوَكَذلَِك َرَجاُء الصِّ

ُم إَلا َحتاى يُوقَِن بُِخُروِج اْلَوْقِت قَْبَل إْمَكاِن اْلَماِء.  فَََل يَِحلُّ لَهُ التايَمُّ

ِر الاِذي ََل يَِجُد اْلَماَء، َوفِي اْلَمِريِض َكَذلَِك َوفِي بُْرهَاُن َذلَِك أَنا الناصا َوَرَد فِي اْلُمَسافِ 

ِ تََعالَى: }َوَساِرُعوا  ََلِة أَْفَضَل، لِقَْوِل َّللاا اْلَمِريِض ِذي اْلَحَرِج، َوَكاَن اْلبَِداُر إلَى الصا

ا اْلَحاِضُر فَََل ِخََل ٥٣٣إِلَى َمْغفَِرٍة ِمْن َربُِّكْم{ ]آل عمران:  َف ِمْن أََحٍد فِي أَناهُ َما [ َوأَما

ُم.  َداَم يَْرُجو بُِوُجوِد اْلَماِء قَْبَل ُخُروِج اْلَوْقِت فَإِناهُ ََل يَِحلُّ لَهُ التايَمُّ

ِم لََعلاهُ يَِجُد اْلَماَء ََل َمْعنَى لَهُ؛ ِْلَناهُ ََل نَصا َوََل إْجمَ  َع اوقال أيضا : التاَعلُُّق بِتَأِْخيِر التايَمُّ

ِئ أَْفَضُل  ِم، َوََل َعلَى أَنا َصََلةَ اْلُمتََوضِّ ِئ أَْفَضُل ِمْن َعَمِل اْلُمتَيَمِّ َعلَى أَنا َعَمَل اْلُمتََوضِّ

ةٌ، َوفَْرٌض فِي َحالٍَة  ةٌ َوَصََلةٌ تَاما ِم، َوِكََل اْْلَْمَرْيِن طَهَاَرةٌ تَاما َوََل أَتَمُّ ِمْن َصََلِة اْلُمتَيَمِّ

ََلِة َرَجاَء ُوُجوِد اْلَماِء تَْرٌك لِْلفَْضِل فِي اْلبَِداِر إلَى فَإِْذ  َكاَن َذلَِك َكَذلَِك فَتَأِْخيُر الصا

 أَْفَضِل اْْلَْعَماِل.

  -أقوال الفقهاء :

ََلِة َما َداَم يَْطَمُع فِي اْلَماِء فَإِْن لَمْ  - ُم اْلُمَسافُِر إَلا فِي آِخِر َوْقِت الصا يَْرُج بِِه  ََل يَتَيَما

ِل اْلَوْقِت. )أبو حنيفة ( ْم فِي أَوا  فَْليَتَيَما

ا اْلُمَسافُِر فَإِْن َكاَن اْلَماُء ِمْنهُ َعلَى أَقَلا ِمْن ِميٍل طَلَبَهُ َوإِْن َخَرَج اْلَوْقُت، فَإِْن َكاَن   - أَما

ا َمْن خَ  َم. َوأَما َرَج ِمْن ِمْصِرِه َغْيَر ُمَسافٍِر، فَإِْن َكاَن َعلَى ِميٍل لَْم يَْلَزْمهُ طَلَبُهُ َوتَيَما

َم. )محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة (   بَِحْيُث ََل يَْسَمُع ِحسا النااِس َوأَْصَواتَهُْم تَيَما
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َم إلَى آِخِر اْلَوْقِت لََعلاهُ يَِجُد اْلَماَء .) على وعطاء و سفيان واب - ُر اْلُمَسافُِر التايَمُّ ن يَُؤخِّ

 حنبل (

ُر، َولَِكْن فِي َوَسِط اْلَوْقِت. )مالك( - ُل َوََل يَُؤخِّ  ََل يَُعجِّ

َم إلَى آِخِر اْلَوْقِت،  - ُر التايَمُّ ََلِة فَإِناهُ يَُؤخِّ إْن أَْيقََن بُِوُجوِد اْلَماِء قَْبَل ُخُروِج َوْقِت الصا

َم َوَصلاى، وَ  إِْن َكاَن طَاِمًعا فِي ُوُجوِد اْلَماِء قَْبَل ُخُروِج اْلَوْقِت فَإِْن َوَجَد اْلَماَء َوإَِلا تَيَما

ُم فِي َوَسِطِه َويَُصلِّي، َوإِْن َكاَن ُموقِنًا أَناهُ ََل يَِجُد  َم إلَى َوَسِط اْلَوْقِت، فَيَتَيَما َر التايَمُّ أَخا

ِل اْلوَ  ُم فِي أَوا  ْقِت َويَُصلِّي.)قول آخر عن مالك (اْلَماَء َحتاى يَْخُرَج اْلَوْقُت فَيَتَيَما

 كل ذلك سواء. )اْلوزاعي( -

  -اِلحاديث واآلثار :

ِة اْْلَْنَصاِريِّ قَاَل  - ما ِ »عن أَبِي ُجهَْيِم ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن الصِّ ُ  -أَْقبََل َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

ُ  -َرُجٌل فََسلاَم َعلَْيِه فَلَْم يَُردا َعلَْيِه النابِيُّ  ِمْن نَْحِو بِْئِر َجَمٍل فَلَقِيَهُ  -َعلَْيِه َوَسلاَم  َصلاى َّللاا

« . -َعلَْيِه الساََلُم  -َحتاى أَْقبََل َعلَى اْلِجَداِر فََمَسَح بَِوْجِهِه َويََدْيِه ثُما َردا  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

 )صحيح(

َم ثُ  - ما َصلاى اْلَعْصَر َوبَْينَهُ َوبَْيَن اْلَمِدينَِة ِميٌل أَْو ِميََلِن ثُما َعْن نَافٍِع: أَنا اْبَن ُعَمَر تَيَما

 )صحيح(  َدَخَل اْلَمِدينَةَ َوالشاْمُس ُمْرتَفَِعةٌ فَلَْم يُِعْد.

ا أَتَى اْلِمْربََد لَْم يَِجْد مَ  - اًء، فَنََزَل َعْن نَافٍِع: أَناهُ أَْقبََل َمَع اْبِن ُعَمَر ِمْن اْلُجْرِف، فَلَما

ََلةَ. )صحيح(  ِعيِد َوَصلاى ثُما لَْم يُِعْد تِْلَك الصا َم بِالصا  فَتَيَما

ْفقَِة[ م  992]َمْسأَلَةٌ َكاَن اْلَماُء ِمْنهُ قَِريبًا إَلَّ أَنَّهُ يََخاُف َضيَاَع َرْحلِِه أَْو فَْوَت الرُّ

ْفقَِة أَْو قال ابن حزم : َوَمْن َكاَن اْلَماُء ِمْنهُ قَِريبً  ا إَلا أَناهُ يََخاُف َضيَاَع َرْحلِِه أَْو فَْوَت الرُّ

 َحاَل بَْينَهُ َوبَْيَن اْلَماِء َعُدوٌّ ظَالٌِم أَْو نَاٌر أَْو أَيُّ َخْوٍف َكاَن فِي اْلقَْصِد إلَْيِه َمَشقاةٌ فَفَْرُضهُ 

ُم.  التايَمُّ

ِ تََعالَى: }فَ  ُموا َصِعيًدا َطيِّبًا{ ]النساء: بُْرهَاُن َذلَِك قَْوُل َّللاا [ َوُكلُّ ٤٣لَْم تَِجُدوا َماًء فَتَيَما

 هَُؤََلِء ََل يَِجُدوَن َماًء يَْقِدُروَن َعلَى الطاهَاَرِة بِِه.

 -: 991َمْسأَلَة 

ُم، ِْلَنا فَْرًضا  َعلَْيِه أَْن ََل يَْمتَنَِع ِمْن فَإِْن طَلََب بَِحقٍّ فَََل ُعْذَر لَهُ فِي َذلَِك َوََل يُْجِزيِه التايَمُّ

ُ تََعالَى: }َوتََعاَونُوا ِ تََعالَى أَْو لِِعبَاِدِه، فَإِْن اْمتَنََع فَهَُو َعاٍص، قَاَل َّللاا َعلَى  ُكلِّ َحقٍّ قَبِلَهُ َّلِلا

ِ  [ َوأََمرَ ٨اْلبِرِّ َوالتاْقَوى َوَل تََعاَونُوا َعلَى اِْلْثِم َواْلُعْدَواِن{ ]المائدة:  َصلاى  -َرُسوُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ِ تََعالَى التاْوفِيُق. -َّللاا  أَْن يُْعطَى ُكلُّ ِذي َحقٍّ َحقاهُ، َوبِاَّلَلا
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 990]َمْسأَلَةٌ َكاَن َعلَى بِْئٍر يََراَها َويَْعِرفَُها فِي َسفٍَر َوَخاَف فََواَت أَْصَحابِِه[ م

َعلَى بِْئٍر يََراهَا َويَْعِرفُهَا فِي َسفٍَر َوَخاَف فََواَت أَْصَحابِِه أَْو قال ابن حزم : فَلَْو َكاَن 

أُ لَِما يَْستَأْنُِف ِْلَنا ُكلا  َم َوأَْجَزأَهُ، لَِكْن يَتََوضا  فَْوَت َصََلِة اْلَجَماَعِة أَْو ُخُروَج اْلَوْقِت: تَيَما

 ، فَهَُو َغْيُر َواِجٍد اْلَماَء يُْمِكنُهُ اْستِْعَمالُهُ بََِل َحَرٍج.هََذا ُعْذٌر َمانٌِع ِمْن اْستِْعَمالِِه اْلَماءَ 

َم َوَصلَّى[ م   999]َمْسأَلَةٌ َكاَن اْلَماُء فِي َرْحلِِه فَنَِسيَهُ فَتَيَمَّ

 يَْدِري بِهَا قال ابن حزم : َوَمْن َكاَن اْلَماُء فِي َرْحلِِه فَنَِسيَهُ أَْو َكاَن بِقُْربِِه بِْئٌر أَْو َعْيٌن ََل 

َم بِنَصِّ  َم َوَصلاى أَْجَزأَهُ، ِْلَنا هََذْيِن َغْيُر َواِجَدْيِن لِْلَماِء، َوَمْن لَْم يَِجْد اْلَماَء تَيَما َكََلِم  فَتَيَما

ِ تََعالَى، َوهََذا قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ َوَداُود.  َّللاا

: يُِعيُد َوقَاَل َمالٌِك: يُِعيُد فِي اْلَوْقِت َوََل يُ  ِعيُد إْن َخَرَج اْلَوْقُت. َوقَاَل أَبُو يُوُسَف َوالشاافِِعيُّ

 أَبًَدا.

َوقَاَل أَبُو يُوُسَف إْن َكانَْت اْلبِْئُر ِمْنهُ َعلَى َرْميَِة َسْهٍم أَْو نَْحِوهَا َوهَُو ََل يَْعلَُم بِهَا أَْجَزأَهُ 

ُم، فَإِْن َكاَن َعلَى َشفِيِرهَا أَوْ  ُم. التايَمُّ  بِقُْربِهَا َوهَُو ََل يَْعلَُم بِهَا لَْم يُْجِزِه التايَمُّ

َم[ م  999]َمْسأَلَةٌ ُكلُّ َحَدٍث يَْنقُُض اْلُوُضوَء فَإِنَّهُ يَْنقُُض التَّيَمُّ

َم، هََذا َما ََل ِخََلَف فِيِه ِمْن أَحَ  ٍد ِمْن أَْهِل َوُكلُّ َحَدٍث يَْنقُُض اْلُوُضوَء فَإِناهُ يَْنقُُض التايَمُّ

ْسََلِم.  اْْلِ

َم ُوُجوُد اْلَماِء[ م  999]َمْسأَلَةٌ يَْنقُُض التَّيَمُّ

َم أَْيًضا ُوُجوُد اْلَماِء، َسَواٌء َوَجَدهُ فِي َصََلٍة أَْو بَْعَد أَْن  قال ابن حزم : َويَْنقُُض التايَمُّ

أُ  َصلاى أَْو قَْبَل أَْن يَُصلَِّي، فَإِنا َصََلتَهُ الاتِي هَُو فِيهَا تُْنتَقَُض َِلْنتِقَاِض طَهَاَرتِِه َويَتََوضا

ِم. ََلةَ، َوََل قََضاَء َعلَْيِه فِيَما قَْد َصلاى بِالتايَمُّ  أَْو يَْغتَِسُل، ثُما يَْبتَِدُئ الصا

  -أقوال الصحابة والفقهاء :

ل جمهور وبمثل قول المؤلف بوجوب إعادة الغسل والوضوء إذا وجد الماء يقو -

 المتأخرين .

ْحَمِن ْبِن َعوف ( . -  ليس عليه أن يغتسل إن وجد الماء ) أَبَو َسلََمةَ ْبَن َعْبِد الرا

ََلِة يعيد ما دام في الوقت . ) َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب َوَعطَاٌء  - إْن َوَجَد اْلَماَء بَْعَد الصا

ْعبِيُّ َواْلَحَسُن َوأَبُو سَ  ْحَمِن (َوطَاُوٌس َوالشا  لََمةَ ْبُن َعْبِد الرا
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ُموا َوَصلاْوا ثُما  - ُموَن فِي َوَسِط اْلَوْقِت، فَإِْن تَيَما اْلُمَسافُِر َواْلَمِريُض َواْلَخائُِف يَتَيَما

ا اْلَمِريُض َواْلَخائُِف فَيُِعيَدا ََلةَ. َوَجُدوا اْلَماَء فِي اْلَوْقِت فَإِنا اْلُمَسافَِر ََل يُِعيُد، َوأَما ِن الصا

 ) مالك(

 يعيد أبدا . -

 َل يعيد أبدا وقد أتم صَلته . -

ََلِة فَْليَتََماَد َعلَى َصََلتِِه َوََل يُِعيُدهَا َوََل تَْنتَقُِض طَهَاَرتُهُ  - إْن َرأَى اْلَماَء َوهَُو فِي الصا

أْ َوْليَْغتَسِ  ََلِة فَْليَتََوضا ْل َوََل بُدا، ََل تُْجِزيِه َصََلةٌ ُمْستَأْنَفَةٌ إَلا بَِذلَِك، َوإِْن َرآهُ بَْعَد الصا

 بَِذلَِك. ) َمالًِك َوالشاافِِعيا َوأَْحَمَد ْبَن َحْنبٍَل َوأَبَو ثَْوٍر َوَداُود (

أُ  - ََلةَ َوََل بُدا، َويَتََوضا ََلِة يَْقطَُع الصا ََلِة أَْو بَْعَد الصا أَْو يَْغتَِسُل  َسَواٌء َوَجَد اْلَماَء فِي الصا

ََلِة فَقَْد تَماْت َصََلتُهُ تِْلَك، َوََل بُدا لَهُ ِمْن الطاهَاَرِة بِالْ  ا إْن َرآهُ بَْعَد الصا َماِء َويَْبتَِديهَا، َوأَما

ُسْفيَاُن الثاْوِريُّ لَِما يَْستَأْنُِف ََل تُْجِزيِه َصََلةٌ يَْستَأْنِفُهَا إَلا بَِذلَِك. ) أَبُو َحنِيفَةَ َوأَْصَحابُهُ وَ 

)  َواْْلَْوَزاِعيُّ

  -اِلحاديث واآلثار :

ِ »َعْن ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن قَاَل  - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُكناا َمَع َرُسوِل َّللاا فِي َسفٍَر  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيهِ  -فََذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه أَنا َرُسوَل َّللاا ا اْنفَتََل  -َوَسلاَم  َصلاى َّللاا َصلاى بِالنااِس، فَلَما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا ِمْن َصََلتِِه إْذ هَُو بَِرُجٍل ُمْعتَِزٍل لَْم يَُصلِّ َمَع  -َصلاى َّللاا

ْتنِي َجنَابَةٌ َوََل َماَء، قَاَل: اْلقَْوِم، فَقَاَل: َما َمنََعَك يَا فََُلُن أَْن تَُصلَِّي َمَع اْلقَْوِم؟ قَاَل: أََصابَ 

ِعيِد فَإِناهُ يَْكفِيكَ  ُ تََعالَى آيَةً « َعلَْيَك بِالصا ثُما َذَكَر فِي َحِديثِِه َذلَِك أَْمَر اْلَماِء الاِذي أَْحَدثَهُ َّللاا

ِذي أََصابَْتهُ اْلَجنَابَةُ إنَاًء ِمْن أَْعطَى الا »قَاَل: " َوَكاَن آِخُر َذلَِك أَْن  -َعلَْيِه الساََلُم  -لِنَبِيِِّه 

 )صحيح(« . َماٍء، َوقَاَل: اْذهَْب فَأَْفِرْغهُ َعلَْيكَ 

ِ »َعْن  - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن قَاَل ُكْنُت َمَع َرُسوِل َّللاا َوفِي  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلقَْوِم ُجنٌُب، فَأََمَرهُ َرُسوُل َّللاا َم َوَصلاى، ثُما َوَجْدنَا اْلَماَء  -َصلاى َّللاا فَتَيَما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بَْعُد، فَأََمَرهُ َرُسوُل َّللاا ََلةَ  -َصلاى َّللاا  )صحيح(« أَْن يَْغتَِسَل َوََل يُِعيَد الصا

-  ِ ُ  -ُحَذْيفَةَ َعْن َرُسوِل َّللاا َوُجِعلَْت لَنَا اْْلَْرُض َمْسِجًدا َوُجِعلَْت » -َعلَْيِه َوَسلاَم  َصلاى َّللاا

 )صحيح (« . تُْربَتُهَا لَنَا طَهُوًرا إَذا لَْم نَِجْد اْلَماءَ 

أَتَْيُت اْبَن ُعَمَر َعلَى اْلبَََلِط َوهُْم يَُصلُّوَن »َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر َمْولَى َمْيُمونَةَ قَاَل:  -

ِ فَقَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اَل: إنِّي َسِمْعُت َرُسوَل َّللاا يَقُوُل: ََل تَُصلُّوا َصََلةً فِي يَْوٍم  -َصلاى َّللاا

تَْيِن. ) صحيح(  َمرا

ُم َمَع ُوُجوِد اْلَماِء[ م  999]َمْسأَلَةٌ اْلَمِريُض اْلُمبَاُح لَهُ التَّيَمُّ
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ُم َمَع ُوُجوِد اْلَماِء بِِخََلِف َما َذَكْرنَا، فَإِنا قال ابن حزم : َواْلَمِريُض اْلُمبَاُح لَ  هُ التايَمُّ

تَهُ ََل تَْنقُُض طَهَاَرتَهُ.  ِصحا

بُْرهَاُن َذلَِك أَنا اْلَخبََر الاِذي أَْتبَْعنَا إناَما َجاَء فِيَمْن لَْم يَِجْد اْلَماَء، فَهَُو الاِذي تُْنتَقَُض 

ََلِة َمَع ُوُجوِد اْلَماِء فَإِنا طَهَاَرتُهُ بُِوُجوِد الْ  ِم َوالصا ُ تََعالَى بِالتايَمُّ ا َمْن أََمَرهُ َّللاا َماِء، َوأَما

ُوُجوَد اْلَماِء قَْد َصحا يَقِينًا أَناهُ ََل يَْنقُُض طَهَاَرتَهُ، بَْل ِهَي َصِحيَحةٌ َمَع ُوُجوِد اْلَماِء، فَإِْذ 

حا   ةَ لَْيَسْت َحَدثًا أَْصًَل، إْذ لَْم يَأِْت بِأَناهَا َحَدٌث ََل قُْرآٌن َوََل ُسناةٌ .َذاَك َكَذلَِك فَإِنا الصِّ

لََواِت[ م  ِمِه َما َشاَء ِمْن الصَّ ُم يَُصلِّي بِتَيَمُّ  999]َمْسأَلَةٌ اْلُمتَيَمِّ

لََوا ِمِه َما َشاَء ِمْن الصا ُم يَُصلِّي بِتَيَمُّ ِت اْلفَْرَض َوالناَوافَِل َما لَْم قال ابن حزم : َواْلُمتَيَمِّ

ِم إَلا  ا اْلَمِريُض فَََل يَْنقُُض طَهَاَرتَهُ بِالتايَمُّ ُمهُ بَِحَدٍث أَْو بُِوُجوِد اْلَماِء، َوأَما َما يُْنتَقَْض تَيَمُّ

 يَْنقُُض الطاهَاَرةَ ِمْن اْْلَْحَداِث فَقَْط.

ُم  ِمْن أَْن يَُكوَن طَهَاَرةً أَْو ََل طَهَاَرةَ، فَإِْن َكاَن طَهَاَرةً وقال أيضا : َوََل يَْخلُو التايَمُّ

فَيَُصلِّي بِطَهَاَرتِِه َما لَْم يُوِجْب نَْقَضهَا قُْرآٌن أَْو ُسناةٌ، َوإِْن َكاَن لَْيَس طَهَاَرةً فَََل يَُجوُز لَهُ 

 أَْن يَُصلَِّي بَِغْيِر طَهَاَرٍة.

  -لفقهاء :واأقوال الصحابة 

وبمثل قول المؤلف يقول : أَبُو َحنِيفَةَ َوُسْفيَاُن الثاْوِريُّ َواللاْيُث ْبُن َسْعٍد َوَداُود  -

 والحسن والزهري وسعيد بن المسيب 

عَ  - َم َوتَطَوا َم لُِكلِّ َصََلٍة فَإِْن تَيَما ٍم َواِحٍد، َوَعلَْيِه أَْن يَتَيَما  ََل يَُصلاى َصََلتَا فَْرٍض بِتَيَمُّ

مَ  ًما آَخَر لِْلفَِريَضِة فَلَْو تَيَما َم تَيَمُّ  ثُما بَِرْكَعتَْي اْلفَْجِر أَْو َغْيِرِهَما فَََل بُدا لَهُ ِمْن أَْن يَتَيَما

ِم. ) مالك(  َصلاى اْلفَِريَضةَ َجاَز لَهُ أَْن يَتَنَفاَل بَْعَدهَا بَِذلَِك التايَمُّ

ُم لُِكلِّ َصََلِة فَرْ  - ِم. )الشافعي (يَتَيَما  ٍض َوََل بُدا، َولَهُ أَْن يَتَنَفاَل قَْبلَهَا َوبَْعَدهَا بَِذلَِك التايَمُّ

ْعبِيِّ َوَربِيَعةَ َوقَتَاَدةَ َويَْحيَى ْبِن  - يتيمم لكل صَلة ) شريك و إْبَراِهيَم الناَخِعيِّ َوالشا

، َواللاْيِث ْبِن َسْعٍد َوأَحْ   َمَد َوإِْسَحاَق(َسِعيٍد اْْلَْنَصاِريِّ

ٍم َواِحٍد.  - ُم لُِكلِّ َوْقِت َصََلِة فَْرٍض إَلا أَناهُ يَُصلِّي اْلفََوائَِت ِمْن اْلفُُروِض ُكلِّهَا بِتَيَمُّ يَتَيَما

 )أبو ثور (

وما نسب إلى على وابن عباس وابن عمر وعمرو بن العاص من أقوال في تلك  -

 المسألة فَل تصح . 

ُم َجائٌِز قَْبَل اْلَوْقِت َوفِي اْلَوْقِت[م]َمْسأَلَةٌ ا  999لتَّيَمُّ
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ُم َجائٌِز قَْبَل اْلَوْقِت َوفِي اْلَوْقِت إَذا أََراَد أَْن يَُصلَِّي بِِه نَافِلَةً أَْو فَْرًضا َكاْلُوُضوِء  َوالتايَمُّ

َ تََعالَى أََمَر بِاْلُوُضوِء َواْلُغْسِل وَ  ََلِة، َولَْم َوََل فَْرَق، ِْلَنا َّللاا ِم ِعْنَد اْلقِيَاِم إلَى الصا التايَمُّ

يَقُْل تََعالَى إلَى َصََلِة فَْرٍض ُدوَن الناافِلَِة، فَُكلُّ ُمِريٍد َصََلةً فَاْلفَْرُض َعلَْيِه أَْن يَتَطَهاَر 

م إْن َكاَن ُمحْ  ِدثًا، فَإِْذ َذلَِك َكَذلَِك فَََل بُدا لَهَا بِاْلُغْسِل إْن َكاَن ُجنُبًا، َوبِاْلُوُضوِء أَْو التايَمُّ

َماِن، فَإِْذ ََل يُْمِكُن  ََلِة ِمْن أَْن يَُكوَن بَْيَن تَطَهُِّرِه َوبَْيَن َصََلتِِه ُمْهلَةٌ ِمْن الزا لُِمِريِد الصا

ا فَهَُو ُمْبِطلٌ   َغْيُر َذلَِك فََمْن َحدا فِي قَْدِر تِْلَك اْلُمْهلَِة َحد ً

َم َوَصلَّى[ م ]َمْسأَلَةٌ   999َكاَن فِي َرْحلِِه َماٌء فَنَِسيَهُ فَتَيَمَّ

ةٌ، ِْلَنا النااِسَي َغْيُر َواِجٍد  َم َوَصلاى فََصََلتُهُ تَاما َوَمْن َكاَن فِي َرْحلِِه َماٌء فَنَِسيَهُ فَتَيَما

ِ تََعالَى التاْوفِيُق.  لِْلَماِء. َوبِاَّلَلا

ََلة[ م]َمْسأَلَةٌ َكاَن فِي الْ   992بَْحِر َوالسَّفِينَةُ تَْجِري َوأََراَد الصَّ

فِينَةُ تَْجِري فَإِْن َكاَن قَاِدًرا َعلَى أَْخِذ َماِء اْلبَْحِر َوالتاطَهُِّر بِِه لَمْ   َوَمْن َكاَن فِي اْلبَْحِر َوالسا

َم َوأَ   ْجَزأَهُ.يُْجِزِه َغْيُر َذلَِك، فَإِْن لَْم يَْقِدْر َعلَى أَْخِذِه تَيَما

  -أقوال الصحابة والفقهاء :

ِ ْبِن  - ُم. ) َعْبِد َّللاا َماَء اْلبَْحِر ََل يُْجِزُئ اْلُوُضوَء بِِه، َوأَنا ُحْكَم َمْن لَْم يَِجْد َغْيَرهُ التايَمُّ

ِ ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب(  َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َوَعْبِد َّللاا

 991إَلَّ َماًء يََخاُف َعلَى نَْفِسِه ِمْنهُ[ م ]َمْسأَلَةٌ لَْم يَِجدْ  -

قال ابن حزم : َوَكَذلَِك َمْن َكاَن فِي َسفٍَر أَْو َحَضٍر َوهَُو َصِحيٌح أَْو َمِريٌض فَلَْم يَِجْد إَلا 

َحتاى يَْخُرَج  َماًء يََخاُف َعلَى نَْفِسِه ِمْنهُ اْلَمْوَت أَْو اْلَمَرَض، َوََل يَْقِدُر َعلَى تَْسِخينِِه إَلا 

ُم َويَُصلِّي، ِْلَناهُ ََل يَِجُد َماًء يَْقِدُر َعلَى التاطَهُِّر بِِه.   اْلَوْقُت، فَإِناهُ يَتَيَما

 990]َمْسأَلَةٌ لَْيَس َعلَى َمْن ََل َماَء َمَعهُ أَْن يَْشتَِريَهُ لِْلُوُضوِء َوََل لِْلُغْسِل[م

َمَعهُ أَْن يَْشتَِريَهُ لِْلُوُضوِء َوََل لِْلُغْسِل، ََل بَِما قَلا َوََل بَِما َكثَُر، َولَْيَس َعلَى َمْن ََل َماَء 

ْرِب  ُم، َولَهُ أَْن يَْشتَِريَهُ لِلشُّ إْن فَإِْن اْشتََراهُ لَْم يُْجِزِه اْلُوُضوُء بِِه َوََل اْلُغْسُل َوفَْرُضهُ التايَمُّ

أَ لَْم يُْعطَهُ بََِل ثََمٍن، َوأَْن يَ  ْطلُبَهُ لِْلُوُضوِء فََذلَِك لَهُ ،َولَْيَس َذلَِك َعلَْيِه فَإِْن ُوِهَب لَهُ تََوضا

 بِِه َوََل بُدا، َوََل يُْجِزيِه َغْيُر َذلَِك.

ِ »بُْرهَاُن َذلَِك  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -نَْهُي َرُسوِل َّللاا  فَإِْذ نَهَى« .. َعْن بَْيِع اْلَماءِ  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا َعْن بَْيِعِه فَبَْيُعهُ َحَراٌم، َوإِْذ هَُو َكَذلَِك فَأَْخُذهُ بِاْلبَْيِع  -َصلاى َّللاا

فَََل  أَْخٌذ بِاْلبَاِطِل، َوإِْذ هَُو َمأُْخوٌذ بِاْلبَاِطِل فَهَُو َغْيُر ُمتََملَِّك لَهُ، َوإِْذ هَُو َغْيُر ُمتََملٍِّك لَهُ 

ِ تََعالَى: }َوَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل{ ]البقرة:  [ ٥٩٩يَِحلُّ اْستِْعَمالُهُ لَهُ، لِقَْوِل َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َولِقَْوِل َرُسوِل َّللاا َذا لَْم فَإِ « إنا ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ » -َصلاى َّللاا
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ٍم  -يَِجْدهُ إَلا بَِوْجٍه َحَراٍم  فَهَُو َغْيُر َواِجٍد اْلَماَء، َوإَِذا لَْم يَِجْد  -ِمْن َغْصٍب أَْو بَْيٍع ُمَحرا

ُم.  اْلَماَء فَفَْرُضهُ التايَمُّ

ْرِب فَهَُو ُمْضَطرٌّ إلَى َذلَِك، َوالثاَمُن َحَراٌم َعلَى الْ  ا اْبتِيَاُعهُ لِلشُّ بَائِِع، ِْلَناهُ أََخَذهُ بَِغْيِر َوأَما

ٌم َعلَْيِه َذلَِك. ، َوَمْنُع فَْضِل اْلَماِء هَُو ُمَحرا  َحقٍّ

 -أقوال الفقهاء:

َم َولَْم ■  َعلَْيِه أَْن يَْشتَِرَي اْلَماَء لِْلُوُضوِء بِثََمنِِه، فَإِْن طُلَِب ِمْنهُ أَْكثَُر ِمْن ثََمنِِه، تَيَما

 ْوَزاِعيُّ َوالشاافِِعيُّ َوإِْسَحاُق(يَْشتَِرِه.) اْْلَ 

 ََل يَْشتَِريِه بِثََمٍن َكثِيٍر.)أبو حنيفة(■ 

َم، َوإِْن َكاَن َكثِيَر اْلَماِل اْشتََرى ■  إْن َكاَن قَلِيَل الداَراِهِم َولَْم يَِجْد اْلَماَء إَلا بِثََمٍن َغاٍل تَيَما

 .)مالك وابن حنبل(َما لَْم يَِشطُّوا َعلَْيِه فِي الثاَمنِ 

 يَْشتَِريِه َولَْو بَِمالِِه ُكلِِّه.)الحسن البصري(■ 

 -اْلحاديث واآلثار:

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن أَبَي هَُرْيَرةَ يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ََل يُبَاُع فَْضُل اْلَماِء » -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)لِيُبَاَع بِِه اْلَكَِلُ 

ِ »إيَاَس ْبَن َعْبٍد المزني قَاَل لَِرُجٍل: ََل تَبِْع اْلَماَء، فَإِنا أَنا ■  ُ َعلَْيِه  -َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

 صحيح(«)نَهَى َعْن بَْيِع اْلَماءِ  -َوَسلاَم 

ِ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت ■  ُ َعلَْيِه وَ  -نَهَى َرُسوُل َّللاا أَْن نَْمنََع  -َسلاَم َصلاى َّللاا

 صحيح(«)نَْقَع اْلبِْئِر يَْعنِي فَْضَل اْلَماءِ 

ََلة[م  999]َمْسأَلَةٌ َمَعهُ َماٌء يَِسيٌر يَْكفِيِه لُِشْربِِه فَقَْط َوأََراَد الصَّ

 ِ ُم لِقَْوِل َّللاا  تََعالَى: }َوَل تَْقتُلُوا َوَمْن َكاَن َمَعهُ َماٌء يَِسيٌر يَْكفِيِه لُِشْربِِه فَقَْط فَفَْرُضهُ التايَمُّ

 [ .٨٨أَْنفَُسُكْم{ ]النساء: 

 999-999]َمْسأَلَةٌ َمَعهُ َماٌء يَِسيٌر يَْكفِيِه لِْلُوُضوِء َوُهَو ُجنٌُب[م

أَ بِاْلَماءِ  َم لِْلَجنَابَِة َوتََوضا ، ََل َوَمْن َكاَن َمَعهُ َماٌء يَِسيٌر يَْكفِيِه لِْلُوُضوِء َوهَُو ُجنٌُب تَيَما

يُبَالِي أَياهَُما قَداَم، ََل يُْجِزيِه َغْيُر َذلَِك، ِْلَناهَُما فَْرَضاِن ُمتََغايَِراِن، َوإِْذ هَُما َكَذلَِك فَََل 

َي أََحَدهَُما بَِكَمالِِه بِاْلَماِء،  ْمنَا، َوهَُو قَاِدٌر َعلَى أَْن يَُؤدِّ يَنُوُب أََحٌد َعْن اآْلَخِر َعلَى َما قَدا

ِم أَْيًضا َكَما أُِمَر.. فَلَْو فََضَل لَهُ ِمْن اْلَماِء يَِسيرٌ فَ   ََل يُْجِزيِه إَلا َذلَِك، َويَُؤدِّي اآْلَخَر بِالتايَمُّ

فَلَْو اْستَْعَملَهُ فِي بَْعِض أَْعَضائِِه َذهََب َولَْم يُْمِكْنهُ أَْن يَُعما بِِه َسائَِر أَْعَضائِِه، فَفَْرُضهُ 
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ِ  َغْسُل َما ُم.. قَاَل َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَْمَكنَهُ َوالتايَمُّ إَذا أََمْرتُُكْم بِأَْمٍر » -َصلاى َّللاا

َوهََذا ُمْستَِطيٌع َْلَْن يَأْتَِي بِبَْعِض ُوُضوئِِه أَْو بِبَْعِض ُغْسلِِه، َغْيُر « فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستَطَْعتُمْ 

ُل ُمْستَِطيٍع َعلَى  ِل، فَاْْلَوا بَاقِيِه، فَفَْرٌض َعلَْيِه أَْن يَأْتَِي ِمْن اْلُغْسِل بَِما يَْستَِطيُع فِي اْْلَوا

ُم لِبَاقِي أَْعَضائِِه  ِمْن أَْعَضاِء اْلُوُضوِء َوأَْعَضاِء اْلُغْسِل َحْيُث بَلََغ، فَإَِذا نَفَِد لَِزَمهُ التايَمُّ

ِه اْلَماَء لُِجْرٍح أَْو َكْسٍر َسقَطَ َوََل بُدا.. فَلَْو َكاَن بَعْ  ُض أَْعَضائِِه َذاِهبًا أَْو ََل يَْقِدُر َعلَى َمسِّ

ُحْكُمهُ، قَلا أَْو َكثَُر، َوأَْجَزأَهُ َغْسُل َما بَقَِي، ِْلَناهُ َواِجٌد لِْلَماِء َعاِجٌز َعْن تَْطِهيِر 

ِم لِوُ  ِ اْْلَْعَضاِء، َولَْيَس ِمْن أَْهِل التايَمُّ ُجوِدِه اْلَماَء َوَسقَطَ َعْنهُ َما َعَجَز َعْنهُ لِقَْوِل َّللاا

ُ نَْفًسا إَِل ُوْسَعهَا{   تََعالَى: }َل يَُكلُِّف َّللاا

 -أقوال الفقهاء:

ُم.)الشافعي(■   يَْغِسُل بِِه أَيا أَْعَضائِِه َشاَء َويَتَيَما

 من الجنابة.)أهل الظاهر(يتيمم وَل بد إذا بقى به ما َليكفى لتمام اَلغتسال ■

 999]َمْسأَلَةٌ أَْجنََب َوََل َماَء َمَعهُ[م

َمْيِن، يَْنِوي بِأََحِدِهَما تَْطِهيَر اْلجَ  َم تَيَمُّ نَابَِة فََمْن أَْجنََب َوََل َماَء َمَعهُ فَََل بُدا لَهُ ِمْن أَْن يَتَيَما

ْمنَا، فَََل يُْجِزُئ َوبِاآْلِخِر اْلُوُضوَء، َوََل يُبَالِي أَياهَُما قَ  داَم ، أَناهَُما َعَمََلِن ُمتََغايَِراِن َكَما قَدا

َعَمٌل َواِحٌد َعْن َعَملَْيِن ُمْفتََرَضْيِن إَلا بِأَْن يَأْتَِي نَصٌّ بِأَناهُ يُْجِزُئ َعْنهَُما، َوالناصُّ قَْد 

َك َوَعْن َغْسلِهَا فِي ُغْسِل اْلَجنَابَِة فَِصْرنَا َجاَء بِأَنا َغْسَل أَْعَضاِء اْلُوُضوِء يُْجِزُئ َعْن َذلِ 

ًما َواِحًدا يُْجِزُئ َعْن اْلَجنَابَِة َوَعْن اْلُوُضوِء:  إلَى َذلَِك، َولَْم يَأِْت هَهُنَا نَصٌّ بِأَنا تَيَمُّ

ِهَي ُمَسافَِرةٌ َوََل َماَء َمَعهَا َوَكَذلَِك لَْو أَْجنَبَْت اْلَمْرأَةُ ثُما َحاَضْت ثُما طَهَُرْت يَْوَم ُجُمَعٍة وَ 

ٌم لِْلُوُضوِء َوتَيَمُّ  ٌم لِْلَجنَابَِة َوتَيَمُّ ٌم لِْلَحْيِض َوتَيَمُّ َماٍت: تَيَمُّ ٌم لِْلُجُمَعِة فَََل بُدا لَهَا ِمْن أَْربَِع تَيَمُّ

ٌم َخاِمسٌ  لَْت َميِّتًا فَتَيَمُّ  ..لَِما َذَكْرنَاهُ، فَإِْن َكانَْت قَْد َغسا

ََلةُ[م  999]َمْسأَلَةٌ َكاَن َمْحبُوًسا أَْو َمْصلُوبًا بَِحْيُث ََل يَِجُد تَُرابًا َوََل َماًء َوَجاَءْت الصَّ

َوَمْن َكاَن َمْحبُوًسا فِي َحَضٍر أَْو َسفٍَر بَِحْيُث ََل يَِجُد تَُرابًا َوََل َماًء أَْو َكاَن َمْصلُوبًا 

ََلةُ فَْليَُصلِّ  ةٌ َوََل يُِعيُدهَا، َسَواٌء َوَجَد اْلَماَء فِي اْلَوْقِت  َوَجاَءْت الصا َكَما هَُو َوَصََلتُهُ تَاما

 أَْو لَْم يَِجْدهُ إَلا بَْعَد اْلَوْقِت.

َ َما اْستَطَْعتُْم{ ]التغابن:  ِ تََعالَى: }فَاتاقُوا َّللاا [ وقَْوله تََعالَى: }َل ٥٦بُْرهَاُن َذلَِك قَْوُل َّللاا

ُ نَْفًسا إَِل ُوْسَعهَا{ ]البقرة: يَُكلِّ  ِ ٨٩٦ُف َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -[ َوقَْوُل َرُسوِل َّللاا  -َصلاى َّللاا

َم َعلَْيُكْم « إَذا أََمْرتُُكْم بِأَْمٍر فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستَطَْعتُمْ » َل لَُكْم َما َحرا وقَْوله تََعالَى: }َوقَْد فَصا

ِ إَِل َما اْضطُرِ  وا بِقَْوِل َرُسوِل َّللاا ا َمْن قَاَل: ََل يَُصلِّي أَْصًَل فَإِناهُْم اْحتَجُّ ْرتُْم إِلَْيِه{.. َوأَما

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - أَ » -َصلاى َّللاا َعلَْيِه الساََلُم  -َوقَاَل « ََل تُْقبَُل َصََلةُ َمْن أَْحَدَث َحتاى يَتََوضا

- « ُ ُ تََعالَى ِمْنهُ، ِْلَناهُ « َصََلةً بَِغْيِر طَهُورٍ  ََل يَْقبَُل َّللاا قَالُوا: فَََل نَأُْمُرهُ بَِما لَْم يَْقبَْلهُ َّللاا
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ََلِة َعْن  ٌم َعلَْيِه تَأِْخيُر الصا ٍئ َوََل ُمتَطَهٍِّر، َوهَُو بَْعَد اْلَوْقِت ُمَحرا فِي َوْقتِهَا َغْيُر ُمتََوضِّ

 َوْقتِهَا.

: ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -هََذا َكاَن أََصحا اْْلَْقَواِل، لَْوََل َما َذَكْرنَا ِمْن أَنا النابِيا  قَاَل َعلِيٌّ  -َصلاى َّللاا

َ تََعالَى أَسْ  ا أََمَرنَا بِِه، َوأَْبقَى َعلَْينَا َما نَْستَِطيُع، َوأَنا َّللاا قَطَ أَْسقَطَ َعناا َما ََل نَْستَِطيُع ِمما

َ َما اْستَطَْعتُمْ َعناا مَ  { ا ََل نَْقِدُر َعلَْيِه، َوأَْبقَى َعلَْينَا َما نَْقِدُر َعلَْيِه، بِقَْولِِه تََعالَى }فَاتاقُوا َّللاا

.. 

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول: أبي ثور.■

( ََل يَُصلِّي َحتاى يَِجَد اْلَماَء َمتَى َوَجَدهُ.) أَبُو َحنِيفَةَ َوُسْفيَانُ ■   الثاْوِريُّ َواْْلَْوَزاِعيُّ

يَُصلِّي َكَما هَُو، فَإَِذا َوَجَد اْلَماَء أََعاَد َمتَى َوَجَدهُ، فَإِْن قََدَر فِي اْلِمْصِر َعلَى التَُّراِب ■ 

َم َوَصلاى، َوأََعاَد أَْيًضا َوََل بُدا إَذا َوَجَد اْلَماَء.)أبو يوسف ومحمد بن الحسن  تَيَما

 والشافعي(

أَ ■  ٍم، فَإَِذا َوَجَد اْلَماَء تََوضا ٍم َوََل بََِل تَيَمُّ ََل يَُصلِّي أَْصًَل َحتاى يَِجَد اْلَماَء، ََل بِتَيَمُّ

لََوات.)زفر(  َوَصلاى تِْلَك الصا

 ََل يَُصلِّي َوََل يُِعيُد.)بعض أهل الظاهر(■ 

 -اِلحاديث:

ِ »َعْن َعائَِشةَ قَالَْت: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - بََعَث َرُسوُل َّللاا أَُسْيَد ْبَن اْلُحَضْيِر  -َصلاى َّللاا

ََلةُ فََصلاْوا بَِغْيِر ُوُضوٍء،  َوأُنَاًسا َمَعهُ فِي طَلَِب قََِلَدٍة أََضلاْتهَا َعائَِشةُ، فََحَضَرْت الصا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَأَتَْوا النابِيا  مِ فََذَكُروا َذلِ  -َصلاى َّللاا  صحيح(«)َك لَهُ، فَأُْنِزلَْت آيَةُ التايَمُّ

« ■ ِ ُ  -َعْن َعائَِشةَ أَناهَا اْستََعاَرْت ِمْن أَْسَماَء قََِلَدةً فَهَلََكْت، فَبََعَث َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

ََلةُ َولَْيَس َمَعهُْم  -َعلَْيِه َوَسلاَم  َماٌء فََصلاْوا، فََشَكْوا َذلَِك َرُجًَل فََوَجَدهَا، فَأَْدَرَكْتهُْم الصا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -إلَى َرُسوِل َّللاا مِ  -َصلاى َّللاا ُ تََعالَى آيَةَ التايَمُّ  صحيح(«)فَأَْنَزَل َّللاا

ِ تََعالَى َوِرَضاِء نَبِيِِّه  َحابَِة َمَع ُحْكِم َّللاا َصلاى  -قال المؤلف: فَهََذا أَُسْيٌد َوطَائِفَةٌ ِمْن الصا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم .  َّللاا

 999]َمْسأَلَةٌ َكاَن فِي َسفٍَر َوََل َماَء َمَعهُ أَْو َكاَن َمِريًضا[م

َوَمْن َكاَن فِي َسفٍَر َوََل َماَء َمَعهُ أَْو َكاَن َمِريًضا يَُشقُّ َعلَْيِه اْستِْعَماُل اْلَماِء فَلَهُ أَْن يُقَبَِّل 

 أَهَا.َزْوَجتَهُ َوأَْن يَطَ 
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 -أقوال الصحابة والفقهاء:

قول المؤلف هو قَْوُل: اْبِن َعبااٍس َوَجابِِر ْبِن َزْيٍد َواْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ َوَسِعيِد ْبِن ■

َحْنبٍَل اْلُمَسيِِّب َوقَتَاَدةَ َوُسْفيَاَن الثاْوِريِّ َواْْلَْوَزاِعيِّ َوأَبِي َحنِيفَةَ َوالشاافِِعيِّ َوأَْحَمَد ْبِن 

 َوإِْسَحاَق َوَداُود، َوُجْمهُوِر أَْصَحاِب اْلَحِديِث.

 َل يجوز له ذلك.) َُرِوَي َعْن َعلِيٍّ َواْبِن َمْسُعوٍد َواْبِن َعْوٍف َواْبِن ُعَمَر(■

َوبَْيَن اْلَماِء أَْربَُع  إْن َكاَن بَْينَهُ َوبَْيَن اْلَماِء ثَََلُث لَيَاٍل فَأَقَلا فَََل يَطَُؤهَا، َوإِْن َكاَن بَْينَهُ ■ 

 لَيَاٍل فَلَهُ أَْن يَطَأَهَا.)عطاء(

اًَل فَلَهُ أَْن يَطَأَهَا.)الزهري(■   إْن َكاَن ُمَسافًِرا فَََل يَطَُؤهَا لَهُ َوإِْن َكاَن َمْغِربًا َرحا

فَإِْن َكاَن بِِه ِجَراٌح يَُكوُن إْن َكاَن ُمَسافًِرا فَََل يَطَُؤهَا َوََل يُقَبِّلُهَا إْن َكاَن َعلَى ُوُضوٍء، ■ 

َم فَلَهُ أَْن يَطَأَهَا َويُقَبِّلَهَا ْلن أمر هذا يطول ، فَإِْن َكانَْت َحائًِضا  ُحْكُمهُ َمَعهَا التايَمُّ

َمْت َوَصلاْت فَلَْيَس لَِزْوِجهَا أَْن يَطَأَهَا. قَاَل: َوَكَذلَِك ََل يَطَُؤهَا َوإِْن كَ  انَْت فَطَهَُرْت فَتَيَما

َمةً.)مالك(  طَاِهًرا ُمتَيَمِّ

ِميَن[م ُئ اْلُمتَيَمِّ ئِيَن َواْلُمتََوضِّ ُم اْلُمتََوضِّ  999]َمْسأَلَةٌ يَُؤم  اْلُمتَيَمِّ

ِميَن، َواْلَماِسُح اْلَغاِسلِيَن َوالْ  ُئ اْلُمتَيَمِّ ئِيَن، َواْلُمتََوضِّ ُم اْلُمتََوضِّ اِسُل غَ َوَجائٌِز أَْن يَُؤما اْلُمتَيَمِّ

ْن َذَكْرنَا قَْد أَداى فَْرَضهُ، َولَْيَس أََحُدهَُما بِأَْطهََر ِمْن اآْلَخِر،  اْلَماِسِحيَن، ِْلَنا ُكلا َواِحٍد ِمما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوََل أََحُدهَُما أَتَما َصََلةً ِمْن اآْلَخِر، َوقَْد أََمَر َرُسوُل َّللاا إَذا  -َصلاى َّللاا

هُْم أَْقَرُقهُْم، َولَْم يَُخصا َحضَ  ََلةُ أَْن يَُؤما  َغْيَر َذلَِك.. -َعلَْيِه الساََلُم  -َرْت الصا

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

قول المؤلف هو قول: أَبِي َحنِيفَةَ َوأَبِي يُوُسَف َوُزفََر َوُسْفيَاَن َوالشاافِِعيِّ َوَداُود ■

اِر ْبِن يَاِسٍر َوَجَماَعٍة ِمْن َوأَْحَمَد َوإِْسَحاَق َوأَبِي  ثَْوٍر ، َوُرِوَي َذلَِك َعْن اْبِن َعبااٍس َوَعما

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -الصا ْهِريِّ -َرِضَي َّللاا ، َوهَُو قَْوُل َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب َواْلَحَسِن َوَعطَاٍء َوالزُّ

اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن.  َوَحما

وى عن َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب وهو قول الحسن بن حي ومحمد َل يجوز ذلك.) ر■

 بن الحسن(

ُم ِمْن َجنَابٍَة إَلا َمْن هَُو ِمْثلُه.)ربيعة ويحيى بن سعيد اْلنصاري(■   ََل يَُؤمُّ اْلُمتَيَمِّ

 يكره ذلك وإن حدث أَْجَزأَهُ.)مالك وعبيد َّللا بن الحسن(■

هُْم إَلا إنْ ■   َكاَن أَِميًرا.)اْلوزاعي( ََل يَُؤمُّ
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ُم اْلُجنُُب َواْلَحائُِض َوُكلُّ َمْن َعلَْيِه ُغْسٌل َواِجٌب[م  992]َمْسأَلَةٌ يَتَيَمَّ

ُم اْلُمْحِدُث َوََل فَْرَق..  ُم اْلُجنُُب َواْلَحائُِض َوُكلُّ َمْن َعلَْيِه ُغْسٌل َواِجٌب َكَما يَتَيَما َويَتَيَما

ا اْلَحائُِض وَ  ِ َوأَما ُ َعلَْيِه  -ُكلُّ َمْن َعلَْيِه ُغْسٌل َواِجٌب، فَقَْد َذَكْرنَا قَْوَل َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

َوُكلُّ َمأُْموٍر « ُجِعلَْت لَنَا اْْلَْرُض َمْسِجًدا َوتُْربَتُهَا طَهُوًرا إَذا لَْم نَِجْد اْلَماءَ » -َوَسلاَم 

 فَالتَُّراُب بِنَصِّ ُعُموِم هََذا اْلَخبَِر. بِالطاهُوِر إَذا لَْم يَِجْد اْلَماءَ 

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ »َعْن ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُكناا َمَع َرُسوِل َّللاا فََذَكَر  -َصلاى َّللاا

ا ا -َعلَْيِه الساََلُم  -اْلَحِديَث َوأَناهُ  ِمْن َصََلتِِه إَذا  -َعلَْيِه الساََلُم  -ْنفَتََل َصلاى بِالنااِس فَلَما

هَُو بَِرُجٍل ُمْعتَِزٍل لَْم يَُصلِّ َمَع اْلقَْوِم فَقَاَل َما َمنََعَك أَْن تَُصلَِّي َمَع اْلقَْوِم؟ قَاَل أََصابَْتنِي 

ِعيِد فَإِناهُ يَْكفِيكَ   صحيح(«)َجنَابَةٌ َوََل َماَء، قَاَل َعلَْيَك بِالصا

ِ »َعْن طَاِرِق ْبِن ِشهَاٍب قَاَل:  ■ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َجاَء َرُجٌل إلَى َرُسوِل َّللاا  -َصلاى َّللاا

، فَقَاَل أَْحَسْنَت. َوَجاَءهُ آَخُر فَقَاَل: إنِّي أَْجنَْبُت  ِ إنِّي أَْجنَْبُت فَلَْم أَُصلِّ فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاا

ْمُت فََصلاْيتُ   صحيح(«)، قَاَل أَْحَسْنتَ فَتَيَما

ِم،  قال المؤلف: َواْلَخبَُر بِِه نَقُوُل، َوهََذا الاِذي أَْجنََب فَلَْم يَُصلِّ لَْم يَُكْن َعلَْيِه ُحْكُم التايَمُّ

 فَأََصاَب إْذ لَْم يَُصلِّ بَِما ََل يَْدِري، َوإِناَما تَْلَزُم الشاَرائُِع بَْعَد اْلبُلُوِغ.

 ُ ِم ٥٨تََعالَى: }ْلُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلََغ{ ]اْلنعام:  قَاَل َّللاا َم َعلَِم فَْرَض التايَمُّ [ َواَلاِذي تَيَما

 فَفََعلَهُ، ََل يَُجوُز أَْلبَتاةَ أَْن يَُكوَن َغْيُر هََذا..

ِ ْبُن َمْسُعوٍد قَاَل َواِصٌل: َسِمْعُت أَبَا َوائٍِل قَاَل: َكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب َوَعبْ ■   -ُد َّللاا

قَاَل: َوأَنَا لَْو لَْم  -يَْعنِي اْلُجنَُب  -يَقُوََلِن: إْن لَْم يَِجْد اْلَماَء لَْم يَُصلِّ  -َوهَُما َخْيٌر ِمنِّي 

ْمُت َوَصلاْيُت.)صحيح(  أَِجْد اْلَماَء لَتَيَما

؟  قَاَل ُشْعبَةُ: َوقُْلُت ِْلَبِي إِْسَحاَق: أَقَاَل اْبنُ ■   -َمْسُعوٍد إْن لَْم أَِجْد اْلَماَء َشْهًرا لَْم أَُصلِّ

 فَقَاَل أَبُو إِْسَحاَق: قَاَل نََعْم َواْْلَْسَوُد.)صحيح( -يَْعنِي اْلُجنَُب 

ِم لِْلَجنَابَِة َولِْلَحْيِض َولُِكلِّ ُغْسٍل َواِجٍب َولِْلُوُضوِء ِصفَةُ َعَمٍل  ]َمْسأَلَةٌ ِصفَةُ التايَمُّ

 ٨١٠ٍد[مَواحِ 

ِم لِْلَجنَابَِة َولِْلَحْيِض َولُِكلِّ ُغْسٍل َواِجٍب َولِْلُوُضوِء ِصفَةُ َعَمٍل َواِحٍد، إناَما  َوِصفَةُ التايَمُّ

ََلِة أَْو َجنَابٍَة أَْو  َم لَهُ، ِمْن طَهَاَرٍة لِلصا يَِجُب فِي ُكلِّ َذلَِك أَْن يَْنِوَي بِِه اْلَوْجهَ الاِذي تَيَما

ٍج فِي اْلفَْرِج أَْو طَهَاَرٍة ِمْن َحْيٍض أَْو ِمْن نِفَاٍس أَْو لِيَْوِم اْلُجُمَعِة أَْو ِمْن َغْسِل إيََل 

ظَْهَر اْلَميِِّت، ثُما يَْضِرُب اْْلَْرَض بَِكفاْيِه ُمتاِصًَل بِهَِذِه النِّياِة ثُما يَْنفُُخ فِيِهَما َويَْمَسُح َوْجهَهُ وَ 

ُكوَعْيِن بَِضْربٍَة َواِحَدٍة فَقَْط، َولَْيَس َعلَْيِه اْستِيَعاُب اْلَوْجِه َوََل اْلَكفاْيِن َوََل َكفاْيِه إلَى الْ 
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ا  ِم ِذَراَعْيِه َوََل َرْأَسهُ َوََل ِرْجلَْيِه َوََل َشْيئًا ِمْن ِجْسِمِه.. َوأَما يَْمَسُح فِي َشْيٍء ِمْن التايَمُّ

َذلَِك َعْن ُعَمَر َواْبِن ُعَمَر َوَجابٍِر، فَقَْد َصحا َعْن ُعَمَر َواْبِن  اْحتَِجاُجهُْم بَِما َصحا ِمنْ 

ُم اْلُجنُُب َوإِْن لَْم يَِجْد اْلَماَء َشْهًرا، َوقَْد َصحا َعْن أَبِي بَْكٍر َوُعَمَر َواْبِن  َمْسُعوٍد: ََل يَتَيَما

ا قَْولُهُْم إنا َمْسُعوٍد َوأُمِّ َسلََمةَ َوَغْيِرِهْم اْلَمْسُح َعلَ  ى اْلِعَماَمِة، فَلَْم يَْلتَفِتُوا إلَى َذلَِك.. َوأَما

َم بََدٌل ِمْن اْلُوُضوِء، فَيُقَاُل لَهُْم: فََكاَن َماَذا؟ َوِمْن أَْيَن َوَجَب أَْن يَُكوَن اْلبََدُل َعلَى  التايَمُّ

َ تََعالَى يَ  ُموا َصِعيًدا طَيِّبًا فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم ِصفَِة اْلُمْبَدِل ِمْنهُ؟.. فََوَجْدنَا َّللاا قُوُل: }فَتَيَما

َ ٦َوأَْيِديُكْم ِمْنهُ{ ]المائدة:  ُ تََعالَى َغْيَر اْليََدْيِن، َونَْحُن َعلَى يَقِيٍن ِمْن أَنا َّللاا [ فَلَْم يَُحدا َّللاا

جْ  ْأِس َوالرِّ لَْيِن لَبَيانَهُ َونَصا َعلَْيِه َكَما فََعَل فِي اْلُوُضوِء، تََعالَى لَْو أََراَد إلَى اْلَمَرافِِق َوالرا

ِه َولَْو أََراَد َجِميَع اْلَجَسِد لَبَيانَهُ َكَما فََعَل فِي اْلُغْسِل، فَإِْذ لَْم يُِرْد َعزا َوَجلا َعلَى ِذْكِر اْلَوجْ 

ُ تََعالَى.. َوهَُما أَقَلُّ َما يَقَُع َواْليََدْيِن، فَََل يَُجوُز ِْلََحٍد أَْن يَِزيَد فِي َذلَِك  َما لَْم يَْذُكْرهُ َّللاا

ناةَ الثاابِتَةَ قَْد َجاَءْت بَِذلَِك ََل اْْلََكاِذيُب اْلُملَفاقَةُ.. َواْلمَ  ْسُح فِي َعلَْيِه اْسُم يََدْيِن، َوَوَجْدنَا السُّ

ِم اللَُّغِة ََل يَْقتَِضي اَِلْستِيَعاَب، فََوَجَب اْلُوقُ  وُف ِعْنَد َذلَِك، َولَْم يَأِْت بِاَِلْستِيَعاِب فِي التايَمُّ

ْن قَاَل  قُْرآٌن َوََل ُسناةٌ َوََل إْجَماٌع َوََل قَْوُل َصاِحٍب، نََعْم َوََل قِيَاٌس، فَبَطََل اْلقَْوُل بِِه، َوِمما

ْسُم َمْسٍح فَقَْط: أَبُو أَيُّوَب ُسلَْيَماُن ْبُن َداُود بِقَْولِنَا فِي هََذا، َوأَناهُ إناَما هَُو َما َوقََع َعلَْيِه ا

 اْلهَاِشِميُّ َوَغْيُرهُ.

 -أقوال الفقهاء:

ُم فِيِهَما إَلا بِنِياٍة.)أبو حنيفة(■   يُْجِزُئ اْلُوُضوُء َوُغْسُل اْلَجنَابَِة بََِل نِياٍة، َوََل يُْجِزُئ التايَمُّ

 ياٍة.)الحسن بن حي(ُكلُّ َذلَِك يُْجِزُئ بََِل نِ ■ 

َراَعْيِن إلَى اْلَمَرافِِق.) ■  َم َضْربَتَاِن َوََل بُدا، َواِحَدةٌ لِْلَوْجِه َواْْلُْخَرى لِْليََدْيِن َوالذِّ التايَمُّ

َواْلَحَسُن ْبُن اْلَحَسُن اْلبَْصِريُّ َوأَبُو َحنِيفَةَ َوأَْصَحابُهُ، َوُسْفيَاُن الثاْوِريُّ َواْبُن أَبِي لَْيلَى 

 َحيٍّ َوالشاافِِعيُّ َوأَبُو ثَْوٍر (

 يستحب أن يكون إلى المرفقين.)النخعي(■

ََلةَ إَلا فِي اْلَوْقِت.)مالك(■  َم إلَى اْلُكوَعْيِن َل يُِعيَد الصا  َمْن تَيَما

ُم إلَى اْلَمْنِكبَْيِن.)الزهري(■   التايَمُّ

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ قَاَل ■  ْكُت فَأَتَْيُت َرُسوَل َّللاا اُر ْبُن يَاِسٍر لُِعَمَر ْبِن اْلَخطااِب " تََمعا ُ َعلَْيِه  -َعما َصلاى َّللاا

 صحيح(«)يَْكفِيَك اْلَوْجهُ َواْلَكفاانِ »فَقَاَل:  -َوَسلاَم 

ِ ْبِن مَ ■  ْسُعوٍد َوأَبِي ُموَسى اْْلَْشَعِريِّ َعْن َشقِيِق ْبِن َسلََمةَ قَاَل: ُكْنُت َجالًِسا َمَع َعْبِد َّللاا

اٍر:  -فََذَكَر اْلَحِديَث، َوفِيِه  - بََعثَنِي »فَقَاَل أَبُو ُموَسى َِلْبِن َمْسُعوٍد " أَلَْم تَْسَمْع قَْوَل َعما
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا ْغُت فِي فِي َحاَجٍة فَأَْجنَْبُت فَلَْم أَِجْد اْلَما -َصلاى َّللاا َء، فَتََمرا

 ِ اباةُ، ثُما أَتَْيُت َرُسوَل َّللاا ُغ الدا ِعيِد َكَما تَتََمرا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -الصا فََذَكْرُت َذلَِك لَهُ  -َصلاى َّللاا

ْربَةً َواِحَدةً، ثُما فَقَاَل إناَما َكاَن يَْكفِيَك أَْن تَقُوَل بِيََدْيَك هََكَذا، ثُما َضَرَب بِيََدْيِه اْْلَْرَض ضَ 

َماَل َعلَى اْليَِميِن َوظَاِهَر َكفاْيِه َوَوْجهَهُ   صحيح(«)َمَسَح الشِّ

 ■ ، أَنا َرُجًَل أَتَى ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب فَقَاَل: إنِّي أَْجنَْبُت فَلَْم أَِجْد َماًء، قَاَل ُعَمُر ََل تَُصلِّ

اٌر: أََما تَْذُكُر يَا أَ  ِميَر اْلُمْؤِمنِيَن إَذا أَنَا َوأَْنَت فِي َسِرياٍة فَأَْجنَْبنَا فَلَْم نَِجْد َماًء، فَقَاَل َعما

 ِ ْكُت فِي التَُّراِب َوَصلاْيُت، فَقَاَل َرُسوُل َّللاا ا أَنَا فَتََمعا ، َوأَما ا أَْنَت فَلَْم تَُصلِّ ُ  -فَأَما َصلاى َّللاا

يَْكفِيَك أَْن تَْضِرَب اْْلَْرَض بِيََدْيَك ثُما تَْنفَُخ ثُما تَْمَسَح بِِهَما َوْجهََك إناَما َكاَن » -َعلَْيِه َوَسلاَم 

 صحيح(«)َوَكفاْيكَ 

اًرا قَداَر أَنا اْلَمْسُكوَت َعْنهُ ِمْن  قال المؤلف: فِي هََذا اْلَحِديِث إْبطَاُل اْلقِيَاِس؛ ِْلَنا َعما

ِم لِْلَجنَابَِة ُحْكُمهُ  ِ  التايَمُّ ُ  -ُحْكُم اْلُغْسِل لِْلَجنَابَِة، إْذ هَُو بََدٌل ِمْنهُ، فَأَْبطََل َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

َذلَِك، َوأَْعلََمهُ أَنا لُِكلِّ َشْيٍء ُحْكَمهُ اْلَمْنُصوَص َعلَْيِه فَقَْط، َوفِيِه أَنا  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

اِحَب قَْد يَِهُم َويَْنَسى، َوفِ  ِم.الصا  يِه نَصُّ ُحْكِم التايَمُّ

ِة اْْلَْنَصاِريٍّ ■  ما ِ »عن أَبِي ُجهَْيِم ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن الصِّ ُ َعلَْيِه  -أَْقبََل َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

َم، َحتاى أَْقبََل َعلَى ِمْن نَْحِو بِْئِر َجَمٍل فَلَقِيَهُ َرُجٌل فََسلاَم َعلَْيِه فَلَْم يَُردا َعلَْيِه الساََل  -َوَسلاَم 

 صحيح(«)اْلِجَداِر فََمَسَح بَِوْجِهِه َويََدْيِه ثُما َردا الساََلمَ 

ُم َضْربَةٌ لِْلَوْجِه َوَضْربَةٌ لِْليََدْيِن إلَى ■  َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: التايَمُّ

ْسَغْيِن.)صحيح(  الرُّ

ُم هََكَذا َوَضَرَب َعْن أَبِي َمالٍِك أَناهُ َسمِ ■  اَر ْبَن يَاِسٍر يَقُوُل فِي ُخْطبَتِِه: التايَمُّ َع َعما

 َضْربَةً لِْلَوْجِه َواْلَكفاْيِن.)صحيح(

ُم لِْلَكفاْيِن َواْلَوْجِه.)صحيح(■   َعْن َعطَاٍء أَنا اْبَن َعبااٍس َواْبَن َمْسُعوٍد َكانَا يَقُوََلِن: التايَمُّ

ِ عن أَبِي أَُما■ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َمةَ اْلبَاِهلِيِّ َعْن َرُسوِل َّللاا ِم  -َصلاى َّللاا قَاَل فِي التايَمُّ

َراَعْينِ » ضعيف() اْلقَاِسُم َوهَُو َضِعيٌف، َوالثاانِيَةُ «)َضْربَتَاِن َضْربَةٌ لِْلَوْجِه َوأُْخَرى لِلذِّ

َد ْبَن َعْمٍرو لَْم يَُسمِّ َمنْ   أَْخبََرهُ بِِه( أَنا ُمَحما

 ■ ِ اٍر أَنا َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن َعما قَاَل: " إلَى اْلِمْرفَقَْيِن ")ضعيف()  -َصلاى َّللاا

 لَْم يَُسمِّ قَتَاَدةَ َمْن َحداثَهُ(

اٍر بِِخََلِف هََذا.  قال المؤلف: َواْْلَْخبَاُر الثاابِتَةُ ُكلُّهَا َعْن َعما

ِ »ْبِن ُعَمَر قَاَل عن ا■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َسلاَم َرُجٌل َعلَى َرُسوِل َّللاا ٍة ِمْن  -َصلاى َّللاا فِي ِسكا

َكِك فَلَْم يَُردا َعلَْيِه ثُما َضَرَب بِيََدْيِه  َعلَى اْلَحائِِط َوَمَسَح بِِهَما َوْجهَهُ،  -َعلَْيِه الساََلُم  -السِّ
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ُجِل، َوقَاَل ثُما َضَرَب َضْربَ  : إناهُ -َعلَْيِه الساََلُم  -ةً أُْخَرى فََمَسَح ِذَراَعْيِه ثُما َردا َعلَى الرا

ُد ْبِن ثَابٍِت «)لَْم يَْمنَْعنِي أَْن أَُردا َعلَْيَك الساََلَم إَلا أَنِّي لَْم أَُكْن َعلَى طُْهرٍ  ضعيف()ُمَحما

 َحِديثِِه(اْلَعْبِديُّ َضِعيٌف ََل يُْحتَجُّ بِ 

ِ أََصابَْتنِي َجنَابَةٌ. »اْْلَْسلَِع َرُجٍل ِمْن بَنِي اْْلَْعَرِج ْبِن َكْعٍب قَاَل ■  قُْلُت يَا َرُسوَل َّللاا

ِعيِد، فَقَاَل: قُْم يَا أَْسلَُع فَاْرَحْل، قَاَل: ثُما  -َعلَْيِه الساََلُم  -فََسَكَت  َحتاى َجاَءهُ ِجْبِريُل بِالصا

ِ َعلاَمنِ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ي َرُسوُل َّللاا َم، فََضَرَب بَِكفاْيِه اْْلَْرَض ثُما نَفََضهَُما  -َصلاى َّللاا التايَمُّ

ثُما َمَسَح بِِهَما َوْجهَهُ َحتاى أََمرا َعلَى لِْحيَتِِه، ثُما أََعاَدهَا إلَى اْْلَْرِض فََمَسَح َكفاْيِه اْْلَْرَض 

« َداهَُما بِاْْلُْخَرى ثُما نَفََضهَُما ثُما َمَسَح ِذَراَعْيِه ظَاِهَرهَُما َوبَاِطنَهَُمافََدلاَك إحْ 

انِيِّ َعْن َعلِيلَةَ  بِيُع  -)ضعيف()روى عن يَْحيَى ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد اْلِحما َعْن أَبِيِه  -هَُو الرا

ِه َعْن اْْلَْسلَِع، َوُكلُّ َمْن َذَكْرنَا  فَلَْيُسوا بَِشْيٍء َوََل يُْحتَجُّ بِِهْم( َعْن َجدِّ

ِ »َعْن أَبِي َذرٍّ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوَضَع َرُسوُل َّللاا يََدْيِه َعلَى اْْلَْرِض ثُما  -َصلاى َّللاا

 ضعيف(«)نَفََضهَُما، ثُما َمَسَح َوْجهَهُ َويََدْيِه إلَى اْلِمْرفَقَْينِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن النابِيِّ  َعْن اْبِن ُعَمرَ ■  ِم  -َصلاى َّللاا َضْربَةٌ لِْلَوْجِه َوَضْربَةٌ »فِي التايَمُّ

انِيُّ َضِعيٌف(«)لِْليََدْيِن إلَى اْلِمْرفَقَْينِ   ضعيف()َُسلَْيَماُن ْبِن َداُود اْلَحرا

 ■ ِ ُ عَ  -َعْن اْلَواقِِديِّ أَنا َرُسوَل َّللاا ُم َضْربَةٌ لِْلَوْجِه »قَاَل  -لَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا التايَمُّ

اْلَواقِِديِّ أَْسقَطُ ِمْن أَْن يُْشتََغَل بِِه، ِْلَناهُ َعْن اْلَواقِِديِّ « .) َوَضْربَةٌ لِْليََدْيِن إلَى اْلِمْرفَقَْينِ 

 َوهَُو َمْذُكوٌر بِاْلَكِذِب ثُما ُمْرَسٌل ِمْن ِعْنِدِه(

ِ »ئَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َعْن َعا■  ِم فََضَرَب َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -نََزلَْت آيَةُ التايَمُّ َصلاى َّللاا

اْلَحِريِش «) َضْربَةً َوَمَسَح بِهَا َوْجهَهُ، ثُما َضَرَب َعلَى اْْلَْرِض أُْخَرى فََمَسَح بِهَا َكفاْيهِ  -

يِت َوهَُو َضعِ   يٌف(ْبِن اْلِخرِّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن َرُسوِل َّللاا ِم  -َصلاى َّللاا َضْربَةٌ لِْلَوْجِه »قَاَل فِي التايَمُّ

انِيِّ َوهَُو َضِعيٌف(«) َوَضْربَةٌ لِْلَكفاْينِ   ُسلَْيَماَن ْبِن َداُود اْلَحرا

اِر ْبِن يَاِسٍر قَاَل: ■  مْ »َعْن َعما ِ تَيَما ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -نَا َمَع َرُسوِل َّللاا فََمَسْحنَا  -َصلاى َّللاا

 )صحيح(« بُِوُجوِهنَا َوأَْيِدينَا إلَى اْلَمنَاِكبِ 

اِر ْبِن يَاِسٍر »َعْن اْبِن َعبااٍس ■  ِم قَاَل: فَقَاَم اْلُمْسلُِموَن  -َعْن َعما فََذَكَر نُُزوَل آيَِة التايَمُّ

ِ َمَع َرُسو ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ِل َّللاا فََضَربُوا أَْيِديَهُْم إلَى اْْلَْرِض ثُما َرفَُعوا أَْيِديَهُْم  -َصلاى َّللاا

َولَْم يَْقبُِضوا ِمْن التَُّراِب َشْيئًا، فََمَسُحوا ُوُجوهَهُْم َوأَْيِديَهُْم إلَى اْلَمنَاِكِب، َوِمْن بُطُوِن 

 صحيح(«)أَْيِديِهْم إلَى اآْلبَاطِ 
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: لَْيَس فِيِه نَصٌّ بِبَيَاِن أَنا َرُسوَل َّللاا أََمَر بَِذلَِك  -َصلاى َّللاا

ِم َوفَْرَضهُ، َوََل نَصُّ بَيَاٍن بِأَناهُ  هُ  -َعلَْيِه الساََلُم  -فَيَُكوُن َذلَِك ُحْكَم التايَمُّ ، َعلَِم بَِذلَِك فَأَقَرا

 ِ ةَ فِي فِْعِل أََحٍد ُدوَن َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَيَُكوُن َذلَِك نَْدبًا ُمْستََحب ًا، َوََل ُحجا َصلاى َّللاا

. 

 990]َمْسأَلَةٌ لَْو َعِدَم اْلَميُِّت اْلَماَء[م

؛ ِْلَ  ُم اْلَحيُّ َم َكَما يَتَيَما  -نا ُغْسلَهُ فَْرٌض، َوقَْد َذَكْرنَا َعْن النابِيِّ َوإِْن َعِدَم اْلَميُِّت اْلَماَء يُمِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  أَنا التَُّراَب طَهُوٌر إَذا لَْم نَِجْد اْلَماَء، فَهََذا ُعُموٌم لُِكلِّ طَهُوٍر  -َصلاى َّللاا

 َواِجٍب، َوََل ِخََلَف فِي أَنا ُكلا ُغْسٍل طَهُوٌر.

ُم إَلَّ بِاِْلَْرِض[م]َمْسأَلَةٌ ََل يَُجوُز   999التَّيَمُّ

ا  ُم إَلا بِاْْلَْرِض، ثُما تَْنقَِسُم اْْلَْرُض إلَى قِْسَمْيِن: تَُراٌب َوَغْيُر تَُراٍب، فَأَما َوََل يَُجوُز التايَمُّ

ُم بِِه َجائٌِز، َكاَن فِي َمْوِضِعِه ِمْن اْْلَْرِض أَْو َمْنُزوًعا َمجْ  ُعوًَل فِي إنَاٍء أَْو التَُّراُب فَالتايَمُّ

فِي ثَْوٍب أَْو َعلَى يَِد إْنَساٍن أَْو َحيََواٍن، أَْو نُفَِض ُغبَاٌر ِمْن ُكلِّ َذلَِك، فَاْجتُِمَع ِمْنهُ َما 

ا َما َعَدا التُّرَ  ، أَْو َكاَن فِي بِنَاِء لَبٍِن أَْو طَابِيٍَة أَْو َغْيِر َذلَِك، َوأَما اَب يُوَضُع َعلَْيِه اْلَكفُّ

فَا أَْو  ْضَراِض أَْو اْلِهَضاِب أَْو الصا ْحَراِء أَْو الرا ِمْن اْلَحَصى أَْو اْلَحْصبَاِء أَْو الصا

ْمِل أَْو َمْعِدِن ُكْحٍل أَْو َمْعِدِن ِزْرنِيٍخ أَْو َجياار أَْو ِجصٍّ أَْو َمْعِدِن َذهٍَب أَْو  َخاِم أَْو الرا الرُّ

 ْو ََلَزَوْرَد أَْو َمْعِدِن ِمْلٍح أَْو َغْيِر َذلَِك.تُوتِيَاَء أَْو ِكْبِريٍت أَ 

ُم بُِكلِّ َذلَِك َجائٌِز، َوإِْن َكاَن  فَإِْن َكاَن فِي اْْلَْرِض َغْيَر ُمَزاٍل َعْنهَا إلَى َشْيٍء آَخَر فَالتايَمُّ

ُم بَِشْيٍء ِمْنهُ، َوََل َشْيٌء ِمْن َذلَِك ُمَزاٌل إلَى إنَاٍء أَْو إلَى ثَْوٍب َونَْحِو َذلَِك لَْم يَجُ  ْز التايَمُّ

ُم بِِه، َوَكَذلَِك الطِّ  ، فَإِْن ُرضا َحتاى يَقََع َعلَْيِه اْسُم تَُراٍب َجاَز التايَمُّ ُم بِاآْلُجرِّ يُن يَُجوُز التايَمُّ

مُ  ُم بِِه، فَإِْن َجفا َحتاى يَُسماى تَُرابًا َجاَز التايَمُّ ُم بِِمْلٍح  ََل يَُجوُز التايَمُّ بِِه، َوََل يَُجوُز التايَمُّ

اْنَعقََد ِمْن اْلَماِء َكاَن فِي َمْوِضِعِه أَْو لَْم يَُكْن، َوََل بِثَْلٍج َوََل بَِوَرٍق َوََل بَِحِشيٍش َوََل 

ِم َوبَْيَن اْْلَْرِض. ا يَُحوُل بَْيَن اْلُمتَيَمِّ  بَِخَشٍب َوََل بَِغْيِر َذلَِك ِمما

ُموا َصِعيًدا َطيِّبًا فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنهُ{ بُْرهَاُن  ِ تََعالَى: }فَتَيَما َذلَِك قَْوُل َّللاا

 [٦]المائدة: 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاا َوُجِعلَْت تُْربَتُهَا لَنَا طَهُوًرا إَذا لَْم نَِجْد » -َصلاى َّللاا

..فََصحا أَناهُ ََل « ُجِعلَْت لِي اْْلَْرُض َمْسِجًدا َوطَهُوًرا: »-َعلَْيِه الساََلُم  -قَاَل وَ « اْلَماءَ 

ُ تََعالَى َوَرُسولُهُ  ُم إَلا بَِما نَصا َعلَْيِه َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يَُجوُز التايَمُّ َولَْم يَأِْت  -َصلاى َّللاا

ِعيِد، َوهَُو َوْجهُ اْْلَْرِض فِي اللَُّغِة الاتِي بِهَا نََزَل اْلقُْرآُن الناصُّ إَلا بَِما َذَكْرنَ  ا ِمْن الصا

َوبِالتَُّراِب فَقَْط فََوَجْدنَا التَُّراَب َسَواٌء َكاَن َمْنُزوًعا َعْن  -َوِهَي َمْعُروفَةٌ  -َوبِاْْلَْرِض 

َعلَى َوْجِه إْنَساٍن أَْو َعَرِق فََرٍس أَْو لَبٍَد أَْو اْْلَْرِض، َمْحُموًَل فِي ثَْوٍب أَْو فِي إنَاٍء أَْو 
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َكاَن لَبِنًا أَْو طَابِيَةً أَْو ُرَضاَض آُجرٍّ أَْو َغْيَر َذلَِك فَإِناهُ تَُراٌب ََل يَْسقُطُ َعْنهُ هََذا اَِلْسُم، 

ُم بِِه َعلَى ُكلِّ َحاٍل َجائًِزا، َوَوَجْدنَا اآْلُجرا  َوالطِّيَن قَْد َسقَطَ َعْنهَُما اْسُم تَُراٍب فََكاَن التايَمُّ

ُم بِِه، فَإَِذا ُرضا أَْو ُجفَِّف َعاَد َعلَْيِه اْسُم تَُراٍب  َواْسُم أَْرٍض َواْسُم َصِعيٍد فَلَْم يَُجْز التايَمُّ

مْ  ْخِر َوِمْن الرا ُم بِِه، َوَوَجْدنَا َسائَِر َما َذَكْرنَا ِمْن الصا ِل، َوِمْن اْلَمَعاِدِن َما فََجاَز التايَمُّ

ُم بُِكلِّ  ِعيِد َواْسَم اْْلَْرِض يَقَُع َعلَى ُكلِّ َذلَِك، فََكاَن التايَمُّ َداَمْت فِي اْْلَْرِض، فَإِنا اْسَم الصا

ُم َذلَِك َجائًِزا، َوَوَجْدنَا ُكلا َذلَِك إَذا أُِزيَل َعْن اْْلَْرِض َسقَطَ َعْنهُ اْسُم اْْلَْرِض َواسْ 

ِعيِد َولَْم يَُسما تَُرابًا.. َوَوَجْدنَا اْلِمْلَح اْلُمْنَعقَِد ِمْن اْلَماِء، َوالثاْلَج َواْلَحِشيَش َواْلَوَرَق  ََل الصا

ُم بِِه..  يَُسماى َشْيئًا ِمْن َذلَِك َصِعيًدا َوََل أَْرًضا َوََل تَُرابًا، فَلَْم يَُجْز التايَمُّ

 -أقوال الفقهاء:

ُم بِِه.)الحسن بن زياد(إْن ■   ُوِضَع التَُّراُب فِي ثَْوٍب لَْم يَُجْز التايَمُّ

ُم َعلَى الثاْلِج.)مالك وروى عن أبي حنيفة(■   يَتَيَما

ةً، ََل بَِشْيٍء َغْيِر َذلَِك.)الشافعي وأبو يوسف(■  ُم إَلا بِالتَُّراِب َخاصا  ََل يَتَيَما

ِعيُد ُكلُّهُ يُتَيَمامُ ■  ْرنِيِخ َواْلِجيِر َواْلُكْحِل والمرادسنج َوُكلُّ  الصا بِِه، َكالتَُّراِب َوالطِّيِن َوالزِّ

 تَُراٍب نُفَِّض ِمْن ِوَساَدٍة أَْو فَِراٍش أَْو ِمْن ِحْنطٍَة أَْو َشِعيٍر.)أبو حنيفة وسفيان الثوري(

ِم اْليََداِن قَْبَل اْلَوْجِه[ ُم فِي التَّيَمُّ  999مَمْسأَلَةٌ يُقَدَّ

 -أقوال الفقهاء:

ِم اْليََداِن قَْبَل اْلَوْجِه.)اْلعمش(■  ُم فِي التايَمُّ  يُقَدا

ُم اْلَوْجهُ َعلَى اْلَكفاْيِن َوََل بُدا.)الشافعي(■   يُقَدا

 يجوز تَْقِديَم ُكلٍّ ِمْنهَُما َعلَى اآْلَخِر.)أبو حنيفة (■

 -اِلحاديث:

اِر ْبِن يَاِسٍر: ■  ِ  أَنا »َعْن َعما ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوَل َّللاا َم فََضَرَب  -َصلاى َّللاا َعلاَمهُ التايَمُّ

َضْربَةً بَِكفاْيِه َعلَى اْْلَْرِض ثُما نَفََضهَا ثُما َمَسَح بِهَا ظَْهَر َكفِِّه بِِشَمالِِه أَْو ظَْهَر ِشَمالِِه 

 صحيح(«)بَِكفِِّه ثُما َمَسَح بِهَا َوْجهَهُ 

ِ قا ل المؤلف: فََكاَن هََذا ُحْكًما َزائًِدا، َوبَيَانًا أَنا ُكلا َذلَِك َجائٌِز، بِِخََلِف اْلُوُضوِء. َوبِاَّلَلا

اٍر  تََعالَى التاْوفِيُق ،فََمْن أََخَذ بِظَاِهِر اْلقُْرآِن فَبََدأَ بِاْلَوْجِه فََحَسٌن، َوَمْن أََخَذ بَِحِديِث َعما

ُ » -َعلَْيِه الساََلُم  -ْيِن قَْبَل اْلَوْجِه فََحَسٌن، ثُما اْستَْدَرْكنَا قَْولَهُ فَبََدأَ بِاْليَدَ  اْبَدُءوا بَِما بََدأَ َّللاا

 فََوَجَب أَْن ََل يُْجِزَئ إَلا اَِلْبتَِداُء بِاْلَوْجِه ثُما اْليََدْيِن.« بِهِ 
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 ]ِكتَاُب اْلَحْيِض َواَِلْستَِحاَضِة[ 

ةً[م]َمْسأَلَةٌ الْ  ائَِحِة َخاصَّ  999َحْيُض ُهَو الدَُّم اِْلَْسَوُد اْلَخاثُِر اْلَكِريهُ الرَّ

ةً، فََمتَى ظَهََر ِمْن فَْرِج اْلَمْرأَِة لَْم  ائَِحِة َخاصا ُم اْْلَْسَوُد اْلَخاثُِر اْلَكِريهُ الرا اْلَحْيُض هَُو الدا

 أَْن تَطُوَف بِاْلبَْيِت َوََل أَْن يَطَأَهَا َزْوُجهَا َوََل يَِحلا لَهَا أَْن تَُصلَِّي َوََل أَْن تَُصوَم َوََل 

 َسيُِّدهَا فِي اْلفَْرِج، إَلا َحتاى تََرى الطُّْهَر، فَإَِذا َرأَْت أَْحَمَر أَْو َكُغَسالَِة اللاْحِم أَْو ُصْفَرةً أَوْ 

ْيهَا أَْن تَْغِسَل َجِميَع َرْأِسهَا َوَجَسِدهَا ُكْدَرٍة أَْو بَيَاًضا أَْو ُجفُوفًا فَقَْد َطهَُرْت َوفُِرَض َعلَ 

ْم ثُما تَُصلِّي َوتَُصوُم َوتَطُوُف بِاْلبَْيِت َويَأْتِيهَا َزْوُجهَا أَْو  بِاْلَماِء، فَإِْن لَْم تَِجْد اْلَماَء فَْلتَتَيَما

 لَْيَس َشْيٌء ِمْنهُ َحْيًضا أَْصًَل. َسيُِّدهَا، َوُكلُّ َما َذَكْرنَا فَهَُو قَْبَل اْلَحْيِض َوبَْعَدهُ طُْهرٌ 

ْوِم َوالطاَواِف َواْلَوْطِء فِي اْلفَْرِج فِي َحاِل اْلَحْيِض فَإِْجَماٌع  ََلِة َوالصا ا اْمتِنَاُع الصا أَما

ْسََلِم فِيِه، َوقَْد َخالََف فِي َذلَِك قَْوٌم ِمْن  ُمتَيَقاٌن َمْقطُوٌع بِِه، ََل ِخََلَف بَْيَن أََحٍد ِمْن أَْهِل اْْلِ

ْسََلِم. وا فِي أَْهِل اْْلِ  اْْلََزاِرقَِة َحقُّهُْم أََلا يَُعدُّ

 -أقوال الفقهاء:

 َل تغتسل وتصلي حتى ترى القصة البيضاء.)عمرة وربيعة ويحيى بن سعيد(■

الصفرة والكدرة ليسا بشئ وتغتسل وتصلي المرأة عند رقيتهما.)سعيد بن المسيب ■

 (والنخعي ومكحول

ْفَرةُ َواْلُكْدَرةُ فِي أَيااِم اْلَحْيِض َحْيٌض، َولَْيَسْت فِي َغْيِر أَيااِم اْلَحْيِض َحْيًضا.) أَبُو ■  الصُّ

ْحَمِن ْبُن  َحنِيفَةَ َوُسْفيَاُن الثاْوِريُّ َواْْلَْوَزاِعيُّ َوالشاافِِعيُّ َوأَْحَمُد َوإِْسَحاُق َوَعْبُد الرا

)  َمْهِديٍّ

فْ ■  َرةُ َواْلُكْدَرةُ َحْيٌض، َسَواٌء َكاَن فِي أَيااِم اْلَحْيِض أَْو فِي َغْيِر أَيااِم اْلَحْيِض.) الصُّ

ِ ْبُن اْلَحَسِن(  َمالٌِك َوُعبَْيُد َّللاا

ا اْلُكْدَرةُ فَِهَي فِي أَيااِم ■  ْفَرةُ َوالداُم في َُكلُّ َذلَِك فِي أَيااِم اْلَحْيِض َحْيٌض َوأَما اْلَحْيِض الصُّ

ا بَْعَد اْلَحْيِض فَِهَي َحْيٌض، َوُكلُّ َذلَِك لَْيَس فِي َغْيِر أَيااِم  قَْبَل اْلَحْيِض لَْيَسْت َحْيًضا، َوأَما

 اْلَحْيِض َحْيًضا.)محمد وأبو يوسف(

َواْنقََطَع فِي أَيااِم َحْيِضهَا أَْو إَذا َرأَْت اْلَمْرأَةُ الداَم قَْبَل أَيااِم َحْيِضهَا ثَََلثَةَ أَيااٍم فَأَْكثََر ■ 

ََلةِ   اتاَصَل أَقَلا ِمْن ثَََلثَِة أَيااٍم ِمْنهَا فَلَْيَس َشْيٌء ِمْن َذلَِك َحْيًضا َوََل تَْمتَنُِع بَِذلَِك ِمْن الصا

تَْيِن، َويَتاِصلَ  َر َذلَِك َعلَْيهَا َمرا ْوِم َواْلَوْطِء، إَلا أَْن يَتََكرا  َكَذلَِك فَهَُو َحْيٌض ُمتاِصٌل. َوالصا

َم قَْبَل أَيااِم َحْيِضهَا بِيَْوَمْيِن فَأَقَلا َواتاَصَل بِهَا فِي أَيااِمهَا ثَََلثَةَ أَيا  اٍم قَاَل: فَإِْن َرأَْت الدا

 فَأَْكثََر فَهَُو ُكلُّهُ َحْيٌض، َما لَْم تَُجاِوْز َعَشَرةَ أَيااٍم.)أبو حنيفة(
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 -واآلثار: اِلحاديث

ِ »َعْن َعائَِشةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا فَاِطَمةَ اْبنَةَ أَبِي ُحبَْيٍش أَتَْت َرُسوَل َّللاا  -َصلاى َّللاا

ََلةَ؟ قَاَل: لَْيَس َذلَِك بِاْلَحْيِض، إناَما َذلَِك  فَقَالَْت: إنِّي أُْستََحاُض فَََل أَْطهُُر، أَفَأََدُع الصا

ََلةَ، َوإَِذا أَْدبََرْت فَاْغتَِسلِي َوَصلِّيِعْرٌق، فَ   صحيح(«)إَِذا أَْقبَلَْت اْلَحْيَضةُ فََدِعي الصا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعائَِشةَ َعْن َرُسوِل َّللاا إَذا أَْقبَلَْت اْلَحْيَضةُ فََدِعي » -َصلاى َّللاا

ََلةَ، َوإَِذا َذهَبَْت فَاْغِسلِي َعْنكِ  َم ثُما َصلِّي الصا ئِي»َوفِي بَْعِضهَا « الدا  صحيح(«)فَتََوضا

ِ »َعْن َعائَِشةَ قَالَْت: ■   -اُْستُِحيَضْت أُمُّ َحبِيبَةَ بِْنُت َجْحٍش فََذَكَرْت َذلَِك لَِرُسوِل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  اْلَحْيَضِة َولَِكناهُ ِعْرٌق، فَإَِذا : إناهَا لَْيَسْت بِ -َعلَْيِه الساََلُم  -فَقَاَل  -َصلاى َّللاا

ََلةَ، َوإَِذا أَْدبََرْت فَاْغتَِسلِي َوَصلِّي  «أَْقبَلَْت اْلَحْيَضةُ فََدِعي الصا

« ■ ِ بَْيِر أَنا فَاِطَمةَ بِْنَت أَبِي ُحبَْيٍش أَْخبََرْتهُ أَناهَا أَتَْت إلَى َرُسوِل َّللاا  -َعْن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  َصلاى فََشَكْت إلَْيِه الداَم، فَقَاَل إناَما َذلَِك ِعْرٌق، فَاْنظُِري إَذا أَتَاِك قُْرُقِك  -َّللاا

 )صحيح(« فَََل تَُصلِّي، فَإَِذا َمرا اْلقُْرُء فَتَطَهاِري ثُما َصلِّي ِمْن اْلقُْرِء إلَى اْلقُْرءِ 

ُ َعلَْيِه َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت أَبِي حُ ■  ِ َصلاى َّللاا بَْيٍش " َكانَْت اُْستُِحيَضْت فَقَاَل لَهَا َرُسوُل َّللاا

ََلِة، َوإَِذا َكاَن : »-َوَسلاَم  إنا َدَم اْلَحْيِض أَْسَوُد يُْعَرُف، فَإَِذا َكاَن َذلَِك فَأَْمِسِكي َعْن الصا

ئِي َوَصلِّي فَإِناَما هَُو ِعْرقٌ   )صحيح(«اآْلَخُر فَتََوضا

ِ »َعْن َعائَِشةَ قَالَْت ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْعتََكفَْت َمَع َرُسوِل َّللاا اْمَرأَةٌ ِمْن  -َصلاى َّللاا

َم َوالطاْسُت تَْحتَهَا َوِهَي تَُصلِّي ْفَرةَ َوالدا  صحيح(«)أَْزَواِجِه، فََكانَْت تََرى الصُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلا  -َعْن َعائَِشةَ َزْوِج النابِيِّ ■  أَنا أَما َحبِيبَةَ بِْنَت ُحبَْيٍش َكانَْت » -ى َّللاا

 ِ ْحَمِن ْبِن َعْوٍف اُْستُِحيَضْت َسْبَع ِسنِيَن، فَاْستَْفتَْت َرُسوَل َّللاا ُ  -تَْحَت َعْبِد الرا َصلاى َّللاا

ِ  -َعلَْيِه َوَسلاَم  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلا  -فِي َذلَِك، فَقَاَل َرُسوُل َّللاا : إنا هَِذِه لَْيَسْت -ى َّللاا

بِاْلَحْيَضِة، َولَِكْن هََذا ِعْرٌق فَاْغتَِسلِي َوَصلِّي. قَالَْت َعائَِشةُ فََكانَْت تَْغتَِسُل فِي ِمْرَكٍن فِي 

ِم اْلَماءَ   صحيح(«)ُحْجَرِة أُْختِهَا َزْينََب بِْنِت َجْحٍش َحتاى تَْعلَُو ُحْمَرةُ الدا

ُم اْْلَْسَوُد َوْحَدهُ َوإِنا اْلُحْمَرةَ  قال المؤلف: فََصحا بَِما َذَكْرنَا أَنا اْلَحْيَض إناَما هَُو الدا

ََلةَ. فَإِْن قِيَل: إناَما  ْفَرةَ َواْلُكْدَرةَ ِعْرٌق َولَْيَس َحْيًضا، َوََل يَْمنَُع َشْيٌء ِمْن َذلَِك الصا َوالصُّ

ُم بَْعَض َدْهِرهَا َواْنقَطََع بَْعُضهُ فََما هََذا لِلاتِي  ُم أَبًَدا، قُْلنَا فَإِْن اتاَصَل بِهَا الدا يَتاِصُل بِهَا الدا

 قَْولُُكْم؟ أَلَهَا هََذا اْلُحْكُم أَْم ََل؟

 فَُكلُّهُْم ُمْجِمٌع َعلَى أَنا هََذا اْلُحْكَم لَهَا..
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ْرَجِة فِيهَا عن َعْلقََمةَ ْبِن أَبِي َعْلقََمةَ عَ ■ ِه: ُكْنُت أََرى النَِّساَء يُْرِسْلَن إلَى َعائَِشةَ بِالدُّ ْن أُمِّ

ََلِة، فََسِمْعُت َعائَِشةَ تَقُوُل: ََل تَُصلِّيَن َحتاى  ْفَرةُ يَْسأَْلنَهَا َعْن الصا اْلُكْرُسُف فِيهَا الصُّ

ةَ اْلبَْيَضاَء.  تََرْيَن اْلقَصا

َوايَةَ َعْن أُمِّ قال المؤلف: َوقَْد ُخولِ  فَْت أُمُّ َعْلقََمةَ فِي َذلَِك َعْن َعائَِشةَ، َوَخالََف هَِذِه الرِّ

َحابَِة.  َعْلقََمةَ َغْيُر أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ِمْن الصا

عن أُمُّ طَْلَحةَ قَالَْت: َسأَْلُت َعائَِشةَ أُما اْلُمْؤِمنِيَن فَقَالَْت: َدُم اْلَحْيِض بَْحَرانِيٌّ ■

 ْسَوُد.)صحيح(أَ 

ْفَرةَ َواْلُكْدَرةَ َحْيًضا.)صحيح(■   َعْن ُمَعاَذةَ اْلَعَدِوياِة َعْن َعائَِشةَ قَالَْت: َما ُكناا نَُعدُّ الصُّ

َعْن أَنَِس ْبِن ِسيِريَن قَاَل: اُْستُِحيَضْت اْمَرأَةٌ ِمْن آِل أَنٍَس فَأََمُرونِي فََسأَْلُت اْبَن َعبااٍس ■ 

َم اْلبَْحَرانِيا فَََل تَُصلِّي، فَإَِذا َرأَْت الطُّْهَر َولَْو َساَعةً ِمْن نَهَاٍر فَقَاَل: أَ  ا َما َرأَْت الدا ما

 فَْلتَْغتَِسْل َوتَُصلِّي.)صحيح(

َم  قال المؤلف: فَلَْم يَْلتَفِْت اْبُن َعبااٍس إلَى اتَِّصاِل الداِم، بَْل َرأَى َوأَْفتَى أَنا َما َعَدا الدا

 اْلبَْحَرانِيا فَهَُو طُْهٌر، تَُصلِّي َمَع ُوُجوِدِه َولَْو لَْم تََر إَلا َساَعةً ِمْن الناهَاِر، َوأَناهُ ََل يَْمنَعُ 

، َوهََذا إْسنَاٌد فِي َغايَِة اْلَجََللَِة. ُم اْلبَْحَرانِيُّ ََلةَ إَلا الدا  الصا

ْفَرةَ َواْلُكْدَرةَ َشْيئًا ")صحيح(َعْن أُمِّ َعِطياةَ قَالَْت: ُكناا ََل نَ ■   ُعدُّ الصُّ

َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب: إَذا َرأَْت بَْعَد الطُّْهِر ِمْثَل ُغَسالَِة اللاْحِم أَْو ِمْثَل قَْطَرِة الداِم ■ 

َعاِف، فَإِناَما تِْلَك َرْكَضةٌ ِمْن َرَكَضاِت الشاْيطَاِن فَْلتَْنَضْح بِا أْ ِمْن الرُّ ْلَماِء َوْلتَتََوضا

ََلةَ. ، فَإِْن َكاَن َعبِيطًا ََل َخفَاَء بِِه فَْلتََدْع الصا  َوْلتَُصلِّ

أُ َوتَُصلِّي. قِيَل: أََشْيٌء تَقُولُهُ أَْم ■  َوَعْن ثَْوبَاَن فِي اْلَمْرأَِة تََرى اْلبَِرياةَ قَاَل: تَتََوضا

 اَل: بَْل َسِمْعتُهُ.َسِمْعتَهُ؟ قَاَل فَفَاَضْت َعْينَاهُ َوقَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن النابِيِّ »اْبِن َعبااٍس عن ■  فِي الاِذي يَأْتِي اْمَرأَتَهُ َوِهَي  -َصلاى َّللاا

ُم َعبِيطًا فَِدينَاٌر، َوإِْن َكاَن فِيِه ُصْفَرةٌ فَنِْصُف ِدينَارٍ  ضعيف() «)َحائٌِض قَاَل إْن َكاَن الدا

ْختِيَانِيُّ َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل َعْبُد اْلكَ  َحهُ أَيُّوُب السِّ ِريِم ْبُن أَبِي اْلُمَخاِرِق َولَْيَس بِثِقٍَة، َجرا

 َوَغْيُرهَُما(

 999]َمْسأَلَةٌ اْلَحائِض إَذا َرأَْت الطُّْهَر[م

ََلةُ َوََل الطا  َواُف بِاْلَكْعبَِة َحتاى تَْغِسَل َجِميَع فَإَِذا َرأَْت الطُّْهَر َكَما َذَكْرنَا لَْم تَِحلا لَهَا الصا

َم إْن َعِدَمْت اْلَماَء أَْو َكانَْت َمِريَضةً َعلَْيهَا فِي اْلُغْسِل  َرْأِسهَا َوَجَسِدهَا بِاْلَماِء، أَْو تَتَيَما

َمْت  ِم إْن  -َحَرٌج، َوإِْن أَْصبََحْت َصائَِمةً َولَْم تَْغتَِسْل فَاْغتََسلَْت أَْو تَيَما َكانَْت ِمْن أَْهِل التايَمُّ

ْبِح َصحا ِصيَاُمهَا، َوهََذا ُكلُّهُ إْجَماٌع ُمتَيَقاٌن، َولِقَْوِل  - بِِمْقَداِر َما تَْدُخُل فِي َصََلِة الصُّ
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا ِ َولِقَوْ « َوإَِذا أَْدبََرْت اْلَحْيَضةُ فَتََطهاِري» -َصلاى َّللاا ِل َّللاا

{ ]البقرة:  أَنا اْْلَْرَض  -َعلَْيِه الساََلُم  -[ َوقَْد أَْخبََر ٨٨٨تََعالَى: }فَإَِذا تَطَهاْرَن فَأْتُوهُنا

ُم لِْلَحائِِض ِعْنَد َعَدِم اْلَماِء َوفِي تَأِْخيِرهَا اْلُغْسَل  طَهُوٌر إَذا لَْم نَِجْد اْلَماَء، فََوَجَب التايَمُّ

ُ.َوالتايَ  يَاِم إْن َشاَء َّللاا َم َعْن هََذا اْلِمْقَداِر ِخََلٌف نَْذُكُرهُ فِي ِكتَاِب الصِّ  مُّ

 999]َمْسأَلَة اْلَحائِض إَذا َوِطئََها َزْوجَها أَْو سيدها لََها إَذا َرأَْت الطُّْهِر[م

ا َوْطُء َزْوِجهَا أَْو َسيِِّدهَا لَهَا إَذا َرأَْت الطُّْهَر فَََل  يَِحلُّ إَلا بِأَْن تَْغِسَل َجِميَع َرْأِسهَا  َوأَما

أَ  ِم، فَإِْن لَْم تَْفَعْل فَبِأَْن تَتََوضا َم إْن َكانَْت ِمْن أَْهِل التايَمُّ  ُوُضوَء َوَجَسَدهَا بِاْلَماِء أَْو بِأَْن تَتَيَما

ِم، فَإِنْ  َم إْن َكانَْت ِمْن أَْهِل التايَمُّ ََلِة أَْو تَتَيَما لَْم تَْفَعْل فَبِأَْن تَْغِسَل فَْرَجهَا بِاْلَماِء َوََل  الصا

 بُدا، أَيا هَِذِه اْلُوُجوِه اْْلَْربََعِة فََعلَْت َحلا لَهُ َوْطُؤهَا.

ِ تََعالَى: }َويَْسأَلُونََك َعِن اْلَمِحيِض قُْل هَُو أًَذى فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي  بُْرهَاُن َذلَِك قَْوُل َّللاا

 }ُ اْلَمِحيِض َوَل تَْقَربُوهُنا َحتاى يَْطهُْرَن فَإَِذا تَطَهاْرَن فَأْتُوهُنا ِمْن َحْيُث أََمَرُكُم َّللاا

[ فَقَْولُهُ: }َحتاى يَْطهُْرَن{ َمْعنَاهُ َحتاى يَْحُصَل لَهُنا الطُّْهُر الاِذي هَُو َعَدُم ٨٨٨]البقرة: 

هَُو ِصفَةُ فِْعلِِهنا َوُكلُّ َما َذَكْرنَا يَُسماى فِي   َذا تََطهاْرَن{اْلَحْيِض وقَْوله تََعالَى: }فَإِ 

 ُ ِريَعِة َوفِي اللَُّغِة تَطَهًُّرا َوَطهُوًرا َوطُْهًرا، فَأَيا َذلَِك فََعلَْت فَقَْد تَطَهاَرْت: قَاَل َّللاا الشا

ْجَماُع بِأَناهُ َغْسُل اْلفَْرِج تََعالَى: }فِيِه ِرَجاٌل يُِحبُّوَن أَْن يَتَطَهاُروا{ فَ  َجاَء الناصُّ َواْْلِ

بُِر بِاْلَماِء، َوقَاَل  فََصحا أَنا « ُجِعلَْت لِي اْْلَْرُض َمْسِجًدا َوطَهُوًرا: »-َعلَْيِه الساََلُم  -َوالدُّ

َم لِْلَجنَابَِة َولِْلَحَدِث طَهُوٌر.  التايَمُّ

ُ َصََلةً » -َعلَْيِه الساََلُم  -ُكْنتُْم ُجنُبًا فَاطاهاُروا{ َوقَاَل َوقَاَل تََعالَى: }َوإِْن  ََل يَْقبَُل َّللاا

 يَْعنِي اْلُوُضوَء.« بَِغْيِر طَهُورٍ 

ْأِس َواْلَجَسِد ٨٨٨َوَمْن اْقتََصَر بِقَْولِِه تََعالَى: }فَإَِذا تَطَهاْرَن{ ]البقرة:  [ َعلَى َغْسِل الرا

ِم َوُدوَن َغْسِل اْلفَْرِج بِاْلَماِء، فَقَْد قَفَا َما ََل ِعْلَم لَهُ بِِه... ُكلِِّه ُدوَن ا ْلُوُضوِء َوُدوَن التايَمُّ

ََلةُ، قُْلنَا هَِذِه َدْعَوى بَاِطٍل ُمْنتَقَِضةٌ،  فَإِْن قَالُوا: ََل يَِحلُّ لَهُ َوْطُؤهَا إَلا بَِما يَِحلُّ لَهَا الصا

ُل َذلَِك أَناهَ  تِهَا.أَوا  ا ََل بُْرهَاَن َعلَى ِصحا

ََلةُ، َوهَُو َكْونُهَا ُمْجنِبَةً َوُمْحِدثَةً   .َوالثاانِي أَناهُ قَْد يَِحلُّ لَهُ َوْطُؤهَا َحْيُث ََل تَِحلُّ لَهَا الصا

ْوُم َوهَُو يَِحلُّ َوالثاالُِث أَْن يُقَاَل لَهُْم: هََلا قُْلتُْم ََل يَِحلُّ لَهُ َوْطُؤهَا إَلا بَِما  يَِحلُّ لَهَا بِِه الصا

 لَهَا ِعْنَدهُْم بُِرْقيَِة الطُّْهِر فَقَْط..

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول: َعطَاٌء َوطَاُوٌس َوُمَجاِهٌد وأهل الظاهر.■
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لُّ لَهُ َوْطُؤهَا، اْغتََسلَْت أَْو لَْم إْن َكانَْت أَيااُمهَا َعَشَرةَ أَيااٍم فَبِاْنقِطَاِع اْلَعَشَرِة اْْلَيااِم يَحِ ■ 

ْم، َغَسلَْت فَْرَجهَا أَْو لَْم تَْغِسْلهُ، فَإِْن   تَْغتَِسْل، َمْت أَْو لَْم تَتَيَما أْ، تَيَما أَْت أَْو لَْم تَتََوضا تََوضا

طَأَهَا إَلا بِأَْن تَْغتَِسَل أَْو يَْمِضَي َكانَْت أَيااُم َحْيِضهَا أَقَلا ِمْن َعَشَرِة أَيااٍم لَْم يَِحلا لَهُ أَْن يَ 

لَهَا َوْقُت أَْدنَى َصََلٍة ِمْن طُْهِرهَا، فَإِْن َمَضى لَهَا َوْقُت َصََلٍة َواِحَدٍة طَهَُرْت فِيِه أَْو 

َمْت َوََل تَ  أَْت َوََل َغَسلَْت قَْبلَهُ َولَْم تَْغتَِسْل فِيِه فَلَهُ َوْطُؤهَا، َوإِْن لَْم تَْغتَِسْل َوََل تَيَما َوضا

 فَْرَجهَا، فَإِْن َكانَْت ِكتَابِياٍة َحلا لَهُ َوْطُؤهَا إَذا َرأَْت الطُّْهَر َعلَى ُكلِّ َحاٍل.)أبو حنيفة(

ْهِريِّ ■ ِ َوُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر َوالزُّ يمنع من وطئها حتى تغتسل.) َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاا

 َوَربِيَعةَ(

ََلِة[م]َمْسأَلَ   992-999-999ةٌ قََضاء اْلَحائِض لِلصَّ

ْت فِي أَيااِم َحْيِضهَا. ََلِة الاتِي َمرا  َوََل تَْقِضي اْلَحائُِض إَذا طَهَُرْت َشْيئًا ِمْن الصا

ْت لَهَا فِي أَيااِم َحْيِضهَا. َوهََذا نَصٌّ ُمْجَمٌع ََل يَْختَ  لُِف فِيِه َوتَْقِضي َصْوَم اْْلَيااِم الاتِي َمرا

ََلِة أَْو فِي آِخِر اْلَوْقِت َولَْم تَُكْن َصلاْت تِْلَك  ِل َوْقِت الصا أََحٌد ، َوإِْن َحاَضْت اْمَرأَةٌ فِي أَوا

َ تََعالَى َجَعَل  ََلةَ َسقََطْت َعْنهَا، َوََل إَعاَدةَ َعلَْيهَا فِيهَا.. بُْرهَاُن قَْولِنَا هَُو أَنا َّللاا الصا

ََل  ِ لِلصا لُهُ َوآِخُرهُ َوَصحا أَنا َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ِة َوْقتًا َمْحُدوًدا أَوا َصلاى  -َصلاى َّللاا

َر لَهَا إلَى آِخِر َوْقتِهَا لَْيَس  ِل َوْقتِهَا َوفِي آِخِر َوْقتِهَا، فََصحا أَنا اْلُمَؤخِّ ََلةَ فِي أَوا الصا

ََل يَْفَعُل اْلَمْعِصيَةَ فَإًِذا ِهَي لَْيَسْت َعاِصيَةً فَلَْم تَتََعياْن  -َعلَْيِه الساََلُم  -َعاِصيًا. ِْلَناهُ 

ََلةُ َعلَْيهَا بُِعُدولِهَا تَأِْخيَرهَا، فَإَِذا لَْم تَتََعياْن َعلَْيهَا َحتاى َحاَضْت فَقَْد َسقَطَْت َعْنهَا،  الصا

ََلةُ تَِجُب  هَا بَْعَد ُمِضيِّ ِمْقَداِر تَأِْديَتِهَا ِمْن َولَْو َكانَْت الصا ِل اْلَوْقِت لََكاَن َمْن َصَلا بِأَوا

ِل َوْقتِهَا قَاِضيًا لَهَا ََل ُمَصلِّيًا، َوفَاِسقًا بِتَأِْخيِرهَا َعْن َوْقتِهَا.. فَإِْن طَهَُرْت فِي آِخِر  أَوا

ََلِة بِِمْقَداِر َما ََل يُْمِكنُهَا ا ْلُغْسُل َواْلُوُضوُء َحتاى يَْخُرَج اْلَوْقُت، فَََل تَْلَزُمهَا تِْلَك َوْقِت الصا

ََلةُ َوََل قََضاُقهَا، َوهَُو قَْوُل اْْلَْوَزاِعيِّ َوأَْصَحابِنَا.  الصا

ِة قَْولِ  ٍد: بُْرهَاُن ِصحا َ َعزا َوقَاَل الشاافِِعيُّ َوأَْحَمُد: َعلَْيهَا أَْن تَُصلَِّي. قَاَل أَبُو ُمَحما نَا إنا َّللاا

لََواِت أَْوقَاتَهَا، فَإَِذا لَْم يُْمكِ  ُ تََعالَى لِلصا ََلةَ إَلا بِطَهُوٍر، َوقَْد َحدا َّللاا ْنهَا َوَجلا لَْم يُبِْح الصا

ََل  ةَ الاتِي لَْم يَِحلا الطاهُوُر َوفِي اْلَوْقِت بَقِياةٌ فَنَْحُن َعلَى يَقِيٍن ِمْن أَناهَا لَْم تَُكلاْف تِْلَك الصا

يَهَا فِي َوْقتِهَا.  لَهَا أَْن تَُؤدِّ

 -أقوال الفقهاء:

ُد ْبُن ِسيِريَن ■ ُمَحما ََ قول المؤلف هو قول: أَبِي َحنِيفَةَ َواْْلَْوَزاِعيِّ َوأهل الظاهر َو

اُد ْبُن أَبِي ُسلَْيَماَن.  َوَحما

ْعبِيُّ َوقَتَاَدةُ عليها قضاء إذا طهرت في أول وقت الصَلة أو آخره■ .) الناَخِعيُّ َوالشا

 َوإِْسَحاُق(
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 إْن أَْمَكنَهَا أَْن تَُصلِّيَهَا فََعلَْيهَا اْلقََضاُء.)الشافعي(■ 

يََلَج فِي  ُجِل أَْن يَتَلَذََّذ ِمْن اْمَرأَتِِه اْلَحائِِض بُِكلِّ َشْيٍء َحاَشا اْْلِ ]َمْسأَلَةٌ لِلرَّ

 991اْلفَْرِج[م

جُ  يََلَج فِي اْلفَْرِج، َولَهُ أَْن َولِلرا َذ ِمْن اْمَرأَتِِه اْلَحائِِض بُِكلِّ َشْيٍء، َحاَشا اْْلِ ِل أَْن يَتَلَذا

بُُر فََحَراٌم فِي ُكلِّ َوْقٍت. ا الدُّ  يَُشفَِّر َوََل يُولَِج، َوأَما

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

 ْت.)روى عن ابن عباس(يَْعتَِزُل الرجل فَِراَش اْمَرأَتِِه إَذا َحاضَ ■ 

ِة فََصاِعًدا إلَى أَْعََلهَا، َولَْيَس لَهُ َما ُدوَن َذلَِك.)روى عن ■  را َزاِر ِمْن السُّ لَهُ َما فَْوَق اْْلِ

)  عمر وَل يصح عنه وهو قول َأَبي َحنِيفَةَ َوَمالِك َوالشاافِِعي 

ةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َوَمْسُروٍق يفعل الرجل كل شئ إَل النكاح.)عائشة وابن عباس وأُمِّ َسلَمَ ■

ِد ْبِن  ، َوهَُو قَْوُل ُسْفيَاَن الثاْوِريِّ َوُمَحما َواْلَحَسِن َوَعطَاٍء َوإِْبَراِهيَم الناَخِعيِّ َوالشاْعبِيِّ

، َوهَُو قَْوُل َداُود( افِِعيِّ ِحيُح ِمْن قَْوِل الشا  اْلَحَسِن َوالصا

 -اآليات واِلحاديث واآلثار:

ِ »َعْن َمْيُمونَةَ َوَعائَِشةَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا يُبَاِشُر نَِساَءهُ فَْوَق  -َصلاى َّللاا

َزاِر َوهُنا ُحياضٌ   صحيح(«)اْْلِ

ثُما  َكاَن يَأُْمُرهَا أَْن تَتاِزَر فِي فَْوِر َحْيَضتِهَا -َعلَْيِه الساََلُم  -َعْن َعائَِشةَ أَناهُ ■ »

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يُبَاِشُرهَا، َوأَيُُّكْم يَْملُِك إْربَهُ َكَما َكاَن َرُسوُل َّللاا يَْملُِك  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)إْربَهُ 

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعائَِشةَ أُما اْلُمْؤِمنِيَن تَقُوُل ُكْنُت أَنَا َوَرُسوُل َّللاا َعاِر فِي ا -َصلاى َّللاا لشِّ

اْلَواِحِد َوأَنَا َحائٌِض، فَإِْن أََصابَهُ ِمنِّي َشْيٌء َغَسلَهُ لَْم يَْعُدهُ إلَى َغْيِرِه َوَصلاى فِيِه ثُما يَُعوُد 

 صحيح(«)َمِعي

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن ِعْكِرَمةَ َعْن بَْعِض أَْزَواِج َرُسوِل َّللاا ِ  أَنا َرُسولَ » -َصلاى َّللاا  -َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  َكاَن إَذا أََراَد ِمْن اْلَحائِِض َشْيئًا أَْلقَى َعلَى فَْرِجهَا  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)ثَْوبًا

أَنا اْليَهُوَد َكانُوا إَذا َحاَضْت اْلَمْرأَةُ لَْم يَُؤاِكلُوهَا َولَْم يَُجاِمُعوهُنا »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك ■ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بُيُوِت، فََسأََل أَْصَحاُب النابِيِّ فِي الْ  ُ تََعالَى:  -َصلاى َّللاا َعْن َذلَِك، فَأَْنَزَل َّللاا

 ِ }َويَْسأَلُونََك َعِن اْلَمِحيِض قُْل هَُو أًَذى فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي اْلَمِحيِض{ فَقَاَل َرُسوُل َّللاا

ُ َعلَيْ  -  صحيح(«): اْصنَُعوا ُكلا َشْيٍء إَلا النَِّكاحَ -ِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا
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تِِه، َوبَيَاُن أَناهُ َكاَن إْثَر نُُزوِل اآْليَِة هَُو اْلبَيَاُن َعْن  قال المؤلف: فََكاَن هََذا اْلَخبَُر بِِصحا

يِه، ِ تََعالَى فِي اآْليَِة، َوهَُو الاِذي ََل يَُجوُز تََعدِّ َوأَْيًضا فَقَْد يَُكوُن اْلَمِحيُض فِي  ُحْكِم َّللاا

اللَُّغِة َمْوِضَع اْلَحْيِض َوهَُو اْلفَْرُج، َوهََذا فَِصيٌح َمْعُروٌف، فَتَُكوُن اآْليَةُ ِحينَئٍِذ ُمَوافِقَةٌ 

 لِْلَخبَِر اْلَمْذُكوِر، َويَُكوُن َمْعنَاهَا: فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي َمْوِضِع اْلَحْيِض.

ِ عَ ■ » ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ْن َعائَِشةَ أَنا َرُسوَل َّللاا قَاَل لَهَا: نَاِولِينِي اْلُخْمَرةَ ِمْن  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلَمْسِجِد قَالَْت فَقُْلُت: إنانِي َحائٌِض فَقَاَل َرُسوُل َّللاا إنا َحْيَضتَِك  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)كِ لَْيَسْت فِي يَدِ 

 قال المؤلف: فَهَُما َدلِيُل أَْن ََل يُْجتَنََب إَلا اْلَمْوِضَع الاِذي فِيِه اْلَحْيَضةُ َوْحَدهُ.

َعْن َمْسُروٍق قَاَل: َسأَْلُت َعائَِشةَ: َما يَِحلُّ لِي ِمْن اْمَرأَتِي َوِهَي َحائٌِض؟ قَالَْت ُكلُّ ■ 

 َشْيٍء إَلا اْلفَْرَج.)صحيح(

[ قَاَل: اْعتَِزلُوا نَِكاَح ٨٨٨اْبِن َعبااٍس }فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي اْلَمِحيِض{ ]البقرة: َعْن ■ 

.)صحيح(  فُُروِجِهنا

َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت " ُكْنُت إَذا ِحْضُت نََزْلُت َعْن اْلِمثَاِل َعلَى اْلَحِصيِر فَلَْم ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - نَْقَرْب َرُسوَل َّللاا َولَْم نَْدُن ِمْنهُ َحتاى نَْطهَُر.)ضعيف() ِمْن  -َصلاى َّللاا

ٍة َوِهَي  اِل َولَْيَس بِاْلَمْشهُوِر، َعْن أُمِّ َذرا حا طَِريِق أَبِي اْليََماِن َكثِيِر ْبِن اْليََماِن الرا

 َمْجهُولَةٌ(

ِ »الَْت عن َمْيُمونَةَ أُما اْلُمْؤِمنِيَن قَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا يَْضَطِجُع  -َصلاى َّللاا

ضعيف() َمْخَرَمةَ ْبِن بَُكْيٍر َعْن أَبِيِه َولَْم يَْسَمْع «)َمِعي َوأَنَا َحائٌِض َوبَْينِي َوبَْينَهُ ثَْوبٌ 

 ةُ هَُو َضِعيٌف(ِمْن أَبِيِه، َوأَْيًضا فَقَْد قَاَل فِيِه اْبُن َمِعيٍن: َمْخَرمَ 

ِ »َعْن نُْدبَةَ َمْوََلِة َمْيُمونَةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َكاَن يُبَاِشُر اْلَمْرأَةَ  -َصلاى َّللاا

ْكبَتَْيِن  َوِهَي ِمْن نَِسائِِه َوِهَي َحائٌِض إَذا َكاَن َعلَْيهَا إَزاٌر يَْبلُُغ أَْنَصاَف اْلفَِخَذْيِن أَْو الرُّ

 )ضعيف() نََدبَةَ َوِهَي َمْجهُولَةٌ ََل تُْعَرُف( « ُمْحتَِجَزةٌ 

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعائَِشةَ أَناهَا َكانَْت تَنَاُم َمَع َرُسوِل َّللاا َوِهَي َحائٌِض  -َصلاى َّللاا

فَهُ ُشْعبَةُ َولَْم يَُوثِّْقهُ أََحٌد(ضعيف() ُعَمَر ْبِن أَبِي َسلََمةَ، َوقَْد «)َوبَْينَهَُما ثَْوبٌ   َضعا

ِ »َعْن َعاِصِم ْبِن َعْمٍرو اْلِعْجلِيِّ ■  َصلاى  -أَنا نَفًَرا َسأَلُوا ُعَمَر فَقَاَل َسأَْلُت َرُسوَل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ِ -َّللاا ُجِل ِمْن اْمَرأَتِِه َحائًِضا؟ قَاَل َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه  - : َما يَِحلُّ لِلرا َصلاى َّللاا

َزاِر، ََل تَطالَِعنا إلَى َما تَْحتَهُ َحتاى تَْطهُرَ -َوَسلاَم  ضعيف() أَبَو «): لََك َما فَْوَق اْْلِ

 إِْسَحاَق لَْم يَْسَمْعهُ ِمْن ُعَمْيٍر َمْولَى ُعَمَر(
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ِه أَناهُ َسأََل َرُسو■ » ِ َعْن َحَراِم ْبِن َحِكيٍم َعْن َعمِّ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َل َّللاا : َما يَِحلُّ -َصلاى َّللاا

َزارِ  ضعيف() َحَراَم ْبَن َحِكيٍم «)لِي ِمْن اْمَرأَتِي َوِهَي َحائٌِض؟ قَاَل: لََك َما فَْوَق اْْلِ

 َضِعيٌف( َضِعيٌف، َوهَُو الاِذي َرَوى َغْسَل اْْلُْنثَيَْيِن ِمْن اْلَمْذِي ، وَمْرَواُن ْبُن ُمَحمادٍ 

ِ »َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َسأَْلُت َرُسوَل َّللاا ُجِل ِمْن  -َصلاى َّللاا ا يَِحلُّ لِلرا َعما

َزاِر، َوالتاَعفُُّف َعْن َذلَِك أَْفَضلُ  ضعيف() َعْن «)اْمَرأَتِِه َوِهَي َحائٌِض؟ قَاَل: َما فَْوَق اْْلِ

، َعْن َسِعيٍد اْْلَْغطَِش َوهَُو َمْجهُوٌل( بَقِياةَ َولَْيسَ   بِاْلقَِويِّ

ا يَِحلُّ ِمْن اْلَمْرأَِة َوِهَي َحائٌِض لَِزْوِجهَا؟ قَاَل: َسِمْعنَا ■  َعْن اْبِن َعبااٍس أَناهُ ُسئَِل َعما

 ِ ُ أَْعلَُم إْن َكاَن قَالَهُ َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوسَ  -َوَّللَاا فَهَُو َكَذلَِك: يَِحلُّ َما فَْوَق  -لاَم َصلاى َّللاا

َزارِ  َُ لَْم يَُحقاْق إْسنَاُدهُ(«)اْْلِ  ضعيف() اْبِن َعبااٍس

ِ »َعْن َعائَِشةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا ُجِل ِمْن  -َصلاى َّللاا ُسئَِل َما يَِحلُّ لِلرا

ِغيُر، «)َزارِ اْمَرأَتِِه؟ قَاَل: َما فَْوَق اْْلِ  ِ ْبِن ُعَمَر َوهَُو اْلُعَمِريُّ الصا ضعيف() َعْبِد َّللاا

 َوهَُو ُمتافٌَق َعلَى َضْعفِِه(

 990]َمْسأَلَةٌ َدُم النِّفَاِس يَْمنَُع َما يَْمنَُع ِمْنهُ َدُم اْلَحْيِض ِ[م

 ِخََلَف فِيِه ِمْن أََحٍد، َحاَشا الطاَواَف َوَدُم النِّفَاِس يَْمنَُع َما يَْمنَُع ِمْنهُ َدُم اْلَحْيِض. هََذا ََل 

 بِاْلبَْيِت، فَإِنا النُّفََساَء تَطُوُف بِِه، ِْلَنا الناْهَي َوَرَد فِي اْلَحائِِض َولَْم يَِرْد فِي النُّفََساِء }َوَما

َحْيٌض َصِحيٌح، َوُحْكُمهُ  [ ثُما اْستَْدَرْكنَا فََرأَْينَا أَنا النِّفَاسَ ٦٤َكاَن َربَُّك نَِسي ًا{ ]مريم: 

ِ »ُحْكُم اْلَحْيِض فِي ُكلِّ َشْيٍء  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لِقَْوِل َرُسوِل َّللاا لَِعائَِشةَ أَنُفِْسِت؟  -َصلاى َّللاا

 فََسماى اْلَحْيَض نِفَاًسا. َوَكَذلَِك اْلُغْسُل ِمْنهُ َواِجٌب بِإِْجَماٍع.« قَالَْت نََعمْ 

َجا َوأَْن يَْدُخََل اْلَمْسِجَد َوَكَذلَِك اْلُجنُُب[م ]َمْسأَلَةٌ   999لِْلَحائِِض َوالنُّفََساِء أَْن يَتََزوَّ

َجا َوأَْن يَْدُخََل اْلَمْسِجَد َوَكَذلَِك اْلُجنُُب، ِْلَناهُ لَْم يَأْ  ِت َوَجائٌِز لِْلَحائِِض َوالنُّفََساِء أَْن يَتََزوا

ِ نَْهٌي َعْن َشْيٍء ِمْن َذلِ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َك، َوقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاا اْلُمْؤِمُن ََل » -َصلاى َّللاا

ِ « يَْنُجسُ  فاِة يَبِيتُوَن فِي اْلَمْسِجِد بَِحْضَرِة َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه  -َوقَْد َكاَن أَْهُل الصُّ َصلاى َّللاا

 كا فِي أَنا فِيِهْم ِمْن يَْحتَلُِم، فََما نُهُوا قَطُّ َعْن َذلَِك.َوهُْم َجَماَعةٌ َكثِيَرةٌ َوََل شَ  -َوَسلاَم 

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول :اْلُمَزنِي  َوَداُود َوَغْيِرِهَما.■ 

 ََل يَْدُخُل اْلَمْسِجَد اْلُجنُُب َواْلَحائُِض إَلا ُمْجتَاِزيَن.)الشافعي(■ 

ا فِيِه أَْصًَل.)ما■   لك(ََل يَُمرا

ا فِيِه.)أبو حنيفة وسفيان(■  َما ثُما َمرا ا إلَى َذلَِك تَيَما ا فِيِه، فَإِْن اُْضطُرا  ََل يَُمرا
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 -اآليات واِلحاديث واآلثار:

َلةَ َوأَْنتُْم ُسَكاَرى َحتاى تَْعلَُموا َما■  ِ تََعالَى: }يَا أَيُّهَا الاِذيَن آَمنُوا َل تَْقَربُوا الصا  قَْوَل َّللاا

 [٤٣تَقُولُوَن َوَل ُجنُبًا إَِل َعابِِري َسبِيٍل َحتاى تَْغتَِسلُوا{ ]النساء: 

ََلِة ،  قال المؤلف: فَاداُعوا أَنا َزْيَد ْبَن أَْسلََم أَْو َغْيَرهُ قَاَل َمْعنَاهُ ََل تَْقَربُوا َمَواِضَع الصا

ةَ فِي قَْوِل َزْيٍد، َولَْو َصحا أَناهُ قَا َ َوََل ُحجا لَهُ لََكاَن َخطَأً ِمْنهُ، ِْلَناهُ ََل يَُجوُز أَْن يُظَنا أَنا َّللاا

ََلِة فَيَْلبُِس َعلَْينَا فَيَقُوُل: }َل تَْقَربُوا  تََعالَى أََراَد أَْن يَقُوَل ََل تَْقَربُوا َمَواِضَع الصا

َلةَ{ ]النساء:  ََلِة نَفْ ٤٣الصا ِسهَا َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب [ َوُرِوَي أَنا اآْليَةَ فِي الصا

 َواْبِن َعبااٍس َوَجَماَعٍة.

أَنا َولِيَدةً َسْوَداَء َكانَْت لَِحيٍّ ِمْن اْلَعَرِب فَأَْعتَقُوهَا فََجاَءْت »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -إلَى َرُسوِل َّللاا َمْت فََكاَن لَهَا ِخبَاٌء فِي اْلَمْسِجِد أَْو فَأَْسلَ  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)ِحْفشٌ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: فَهَِذِه اْمَرأَةٌ َساِكنَةٌ فِي َمْسِجِد النابِيِّ  َواْلَمْعهُوُد ِمْن  -َصلاى َّللاا

 -َك َوََل نَهَى َعْنهُ، َوُكلُّ َما لَْم يَْنهَ ِمْن َذلِ  -َعلَْيِه الساََلُم  -النَِّساِء اْلَحْيُض فََما َمنََعهَا 

ِ  -َعلَْيِه الساََلُم  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْنهُ فَُمبَاٌح ، َوقَْد َذَكْرنَا َعْن َرُسوِل َّللاا قَْولَهُ:  -َصلاى َّللاا

ُمبَاٌح لَهَُما َجِميُع  َوََل ِخََلَف فِي أَنا اْلَحائَِض َواْلُجنُبَ « ُجِعلَْت لِي اْْلَْرُض َمْسِجًدا»

 اْْلَْرِض، َوِهَي َمْسِجٌد..

ِ »َعْن َعائَِشةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا هُوا هَِذِه  -َصلاى َّللاا قَاَل ِْلَْصَحابِِه: َوجِّ

ضعيف() أَْفلَُت َغْيُر «)ُجنُبٍ اْلبُيُوَت َعْن اْلَمْسِجِد فَإِنِّي ََل أُِحلُّ اْلَمْسِجَد لَِحائٍِض َوََل 

 َمْشهُوٍر َوََل َمْعُروٍف بِالثِّقَِة(

ِ »عن أُمُّ َسلََمةَ ■ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا نَاَدى بِأَْعلَى َصْوتِِه: أَََل إنا هََذا  -َصلاى َّللاا

ضعيف() «)َوأَْزَواِجِه َوَعلِيٍّ َوفَاِطَمةَ  اْلَمْسِجَد ََل يَِحلُّ لُِجنٍُب َوََل َحائٍِض إَلا لِلنابِيِّ 

َمْحُدوٌج فََساقِطٌ يَْرِوي اْلُمْعِضََلِت َعْن َجْسَرةَ، َوأَبُو اْلَخطااِب اْلهََجِريُّ َمْجهُوٌل، 

واْلسناد اْلخر فيه: َعطَاٌء اْلَخفااُف َوهَُو َعطَاُء ْبُن ُمْسلٍِم ُمْنَكُر اْلَحِديِث َوإِْسَماِعيُل 

 هُوٌل(َمجْ 

 ■ ِ ِ »َعْن اْلُمطالِِب ْبِن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا لَْم يَُكْن أَِذَن ِْلََحٍد  -َصلاى َّللاا

موضوع() «)أَْن يَْجلَِس فِي اْلَمْسِجِد َوََل يَُمرا فِيِه َوهَُو ُجنٌُب إَلا َعلِيا ْبَن أَبِي طَالِبٍ 

ُد ْبنُ   اْلَحَسِن َمْذُكوٌر بِاْلَكِذِب، َوَكثِيُر ْبُن َزْيٍد ِمْثلُهُ( ُمَحما

 999]َمْسأَلَةٌ ُحْكُم َوْطِء اْلَحائِِض[م
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َ تََعالَى، َوفَْرٌض َعلَْيِه التاْوبَةُ َواَِلْستِْغفَاُر، َوََل ■  َوَمْن َوِطَئ َحائًِضا فَقَْد َعَصى َّللاا

 َكفااَرةَ َعلَْيِه فِي َذلَِك.

 -ل الصحابة والفقهاء:أقوا

ُد ْبُن اْلَحَسنِ ■   َمْن َوِطَئ َحائًِضا يَتََصداُق بِِدينَاٍر.)عطاء و اْْلَْوَزاِعيُّ َوُمَحما

 إْن َكاَن َواِجًدا فَِدينَاٌر َوإِْن لَْم يَِجْد فَنِْصُف ِدينَاٍر.)قتادة(■ 

 حنبل(يَتََصداُق بِِدينَاٍر َوإِْن َشاَء بِنِْصِف ِدينَاٍر.)ابن ■ 

يُْعتُِق َرقَبَةً، فَإِْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن، فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَإِْطَعاُم ِستِّيَن ■ 

 ِمْسِكينًا.)الحسن البصري وروى عن ابن عباس عتق الرقبة(

 -اِلحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى  -َعْن اْبِن َعبااٍس " أَنا َرُسوَل َّللاا يَتََصداُق بِِدينَاٍر أَْو »قَاَل:  -َّللاا

ُم َعبِيطًا فَِدينَاٌر، َوإِْن َكاَن فِيِه »َوفِي بَْعِض أَْلفَاِظ هََذا اْلَخبَِر « بِنِْصِف ِدينَارٍ  إْن َكاَن الدا

(«)ُصْفَرةٌ فَنِْصُف ِدينَارٍ  ٌَ لَْيَس بِاْلقَِويِّ  ضعيف() ِمْقَسٍم

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن النابِيِّ »ْبِن َعبااٍس َعْن ا■  فِي الاِذي يَأْتِي أَْهلَهُ َحائًِضا  -َصلاى َّللاا

 )ضعيف() َشِريٌك َعْن ُخَصْيٍف، َوِكََلهَُما َضِعيٌف(« يَتََصداُق بِنِْصِف ِدينَارٍ 

ُ َعلَْيِه وَ  -َعْن اْبِن َعبااٍس َعْن النابِيِّ ■  فَْليَتََصداْق بِِدينَاٍر أَْو بِنِْصِف » -َسلاَم َصلاى َّللاا

 ضعيف() اْلَمْكفُوِف، َوََل يُْدَرى َمْن هَُو؟ َعْن أَيُّوَب ْبِن َخْوٍط َوهَُو َساقِطٌ(«)ِدينَارٍ 

ِ »َعْن اْبِن َعبااٍس ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َحائًِضا  أََمَر َرُجًَل أََصابَ  -َصلاى َّللاا

ْحَمِن ْبِن يَِزيَد َوهَُما َضِعيفَاِن(«)بِِعْتِق نََسَمةٍ   ضعيف() ُموَسى ْبِن أَيُّوَب َوَعْبِد الرا

« ■ ِ ْحَمِن ْبِن َزْيِد ْبِن اْلَخطااِب أَنا َرُسوَل َّللاا ُ  -َعْن َعْبِد اْلَحِميِد ْبِن َعْبِد الرا َصلاى َّللاا

أَْن يَتََصداَق بُِخُمَسْي  -يَْعنِي الاِذي يَْعِمُد َوْطَء َحائٍِض  -هُ أََمرَ  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

 ضعيف مرسل(«)ِدينَارٍ 

أَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب َوِطَئ َجاِريَتَهُ فَإَِذا بِهَا »َعْن َزْيِد ْبِن َعْبِد اْلَحِميِد َعْن أَبِيِه ■ 

 ِ ُ  -َحائٌِض، فَأَتَى َرُسوَل َّللاا ِ  - َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا َصلاى  -فَأَْخبََرهُ، فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  فيه َعْبِد اْلَملِِك ْبِن َحبِيٍب فَلَْو لَْم يَُكْن َغْيُرهُ «) تََصداْق بِنِْصِف ِدينَارٍ  -َّللاا

، َوََل يُْدَرى َمنْ  بِيِعيِّ  هَُو( لََكفَى بِِه ُسقُوطًا،ْو السا

 999]َمْسأَلَةٌ َدٌم َرأَْتهُ اْلَحاِمُل َولَْم تََضْع آِخَر َولٍَد فِي بَْطنَِها[م
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َوُكلُّ َدٍم َرأَْتهُ اْلَحاِمُل َما لَْم تََضْع آِخَر َولٍَد فِي بَْطنِهَا، فَلَْيَس َحْيًضا َوََل نِفَاًسا، َوََل يَْمنَُع 

َس َحْيًضا قَْبُل َوبُْرهَانُهُ، َولَْيَس أَْيًضا نِفَاًسا ِْلَناهَا لَْم تُْنفِْس ِمْن َشْيٍء، َوقَْد َذَكْرنَا أَناهُ لَيْ 

 َوََل َوَضَعْت َحْملَهَا بَْعُد َوََل َحائٌِض، َوََل إْجَماٌع بِأَناهُ َحْيٌض أَْو نِفَاٌس..

 999]َمْسأَلَةٌ َرأَْت اْلَعُجوُز اْلُمِسنَّةُ َدًما أَْسَوَد[م

ْوِم َوالطاَواِف َوإِْن َرأَْت  ََلِة َوالصا اْلَعُجوُز اْلُمِسناةُ َدًما أَْسَوَد فَهَُو َحْيٌض َمانٌِع ِمْن الصا

 َواْلَوْطِء.

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بُْرهَاُن َذلَِك قَْوُل َرُسوِل َّللاا إنا َدَم »الاِذي َذَكْرنَاهُ قَْبُل بِإِْسنَاِدِه  -َصلاى َّللاا

ِ اْلَحْيِض أَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ْسَوُد يُْعَرُف َوأََمَر َرُسوُل َّللاا إَذا َرأَْتهُ بِتَْرِك  -َصلاى َّللاا

ََلةِ  ُ َعلَى بَنَاِت آَدمَ »فِي اْلَحْيِض  -َعلَْيِه الساََلُم  -َوقَْولُهُ « الصا فَهََذا « هََذا َشْيٌء َكتَبَهُ َّللاا

آَدَم، َولَْم يَأِْت نَصٌّ َوََل إْجَماٌع بِأَناهُ لَْيَس َحْيًضا، َكَما َجاَء بِِه  َدٌم أَْسَوُد َوِهَي ِمْن بَنَاتِ 

ِ َعزا َوَجلا }َوالَلئِي يَئِْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن  الناصُّ فِي اْلَحاِمِل، فَإِْن َذَكُروا قَْوَل َّللاا

ُ تََعالَى َعْنهُنا ٤ٍر{ ]الطَلق: نَِسائُِكْم إِِن اْرتَْبتُْم فَِعداتُهُنا ثََلثَةُ أَْشهُ  [ قُْلنَا: إناَما أَْخبََر َّللاا

، َولَْم نُْنِكْر يَأَْسهُنا ِمْن  ، َولَْم يُْخبِْر تََعالَى أَْن يَأَْسهُنا َحقٌّ قَاِطٌع لَِحْيِضِهنا بِيَأِْسِهنا

ُ تََعالَى لَهُنا اْلَحْيِض، لَِكْن قُْلنَا: إنا يَأَْسهُنا ِمْن اْلَحْيِض، لَْيَس  َمانًِعا ِمْن أَْن يُْحِدَث َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َحْيًضا، َوََل أَْخبََر تََعالَى بِأَنا َذلَِك ََل يَُكوُن، َوََل َرُسولُهُ  َوقَْد  -َصلاى َّللاا

[ فَأَْخبََر تََعالَى ٦٠نور: قَاَل تََعالَى }َواْلقََواِعُد ِمَن النَِّساِء الَلتِي َل يَْرُجوَن نَِكاًحا{ ]ال

أَناهُنا يَائَِساٌت ِمْن النَِّكاِح، َولَْم يَُكْن َذلَِك َمانًِعا ِمْن أَْن يُْنَكْحَن بََِل ِخََلٍف ِمْن أََحٍد.. 

ِ تََعالَى التاْوفِيُق.  َوبِقَْولِنَا فِي اْلَعُجوِز يَقُوُل الشاافِِعيُّ َوبِاَّلَلا

 999َحْيِض[م]َمْسأَلَةٌ أَقَلُّ الْ 

ََلِة  َوأَقَلُّ اْلَحْيِض َدْفَعةً، فَإَِذا َرأَْت اْلَمْرأَةُ الداَم اْْلَْسَوَد ِمْن فَْرِجهَا أَْمَسَكْت َعْن الصا

ْوِم َوَحُرَم َوْطُؤهَا َعلَى بَْعلِهَا َوَسيِِّدهَا، فَإِْن َرأَْت أَثََر الداِم اْْلَْحَمِر أَْو َكُغَسالَِة  َوالصا

ْفَرةَ أَْو اْلُكْدَرةَ أَْو اْلبَيَاَض أَْو اْلُجفُوَف التااما اللا  ُم  -ْحِم أَْو الصُّ فَقَْد طَهَُرْت َوتَْغتَِسُل أَْو تَتَيَما

ِم، َوتَُصلِّي َوتَُصوُم َويَأْتِيهَا بَْعلُهَا أَْو َسيُِّدهَا، َوهََكَذا أَبًَدا َمتَى  إْن َكانَْت ِمْن أَْهِل التايَمُّ

َم اْْلَْسَوَد فَهَُو َحْيٌض، َوَمتَى َرأَْت َغْيَرهُ فَهَُو طُْهٌر، َوتَْعتَدُّ بَِذلَِك ِمْن الطاََلِق، َرأَ  ْت الدا

فَإِْن تََماَدى اْْلَْسَوُد فَهَُو َحْيٌض إلَى تََماِم َسْبَعةَ َعَشَر يَْوًما، فَإِْن َزاَد َما قَلا أَْو َكثَُر فَلَْيَس 

.. َوَما َداَم يُوَجُد اْلَحْيُض فَلَهُ َحْيًضا، َونَْذكُ  ُ َعزا َوَجلا ُر ُحْكَم َذلَِك بَْعَد هََذا إْن َشاَء َّللاا

ُ تََعالَى لَهُ، َحتاى يَأْتَِي نَصٌّ أَْو إْجَماٌع َعلَى أَناهُ لَْيَس َحْيًضا، َوََل  ُحْكُمهُ الاِذي َجَعلَهُ َّللاا

ْجَماُع فِيِه أَناهُ لَْيَس َحْيًضا نَصا َوََل إْجَماَع فِي أَقَلِّ مِ  ْن َسْبَعةَ َعْشَر يَْوًما، فََما َصحا اْْلِ

 ُوقَِف ِعْنَدهُ..

ْوِم ََل يَُكوُن قُْرًءا  ََلِة َوالصا َولَْم يَأِْت نَصٌّ َوََل إْجَماٌع َعلَى أَنا بَْعَض الطُّْهِر اْلُمبِيِح لِلصا

ُق بَْينَ  ِة، فَاْلُمفَرِّ َذلَِك ُمْخِطٌئ ُمتَيَقٌِّن اْلَخطَأِ، قَائٌِل َما ََل قُْرآَن َجاَء بِِه َوََل ُسناةَ، ََل  فِي اْلِعدا
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ناةُ ِكََلهَُما يُوِجُب َما قُْلنَا:  َصِحيَحةً َوََل َسقِيَمةً، َوََل قِيَاَس َوََل إْجَماَع، بَْل اْلقُْرآُن َوالسُّ

ْوِم بِالْ  ََلِة َوالصا َحْيِض، َوُوُجوِدِهَما بَِعَدِم اْلَحْيِض، َوُوُجوِد الطُّْهِر َوَكْوِن ِمْن اْمتِنَاِع الصا

ِة.  الطُّْهِر بَْيَن اْلَحْيَضتَْيِن قُْرًءا يُْحتََسُب بِِه فِي اْلِعدا

ُ تََعالَى: }َواْلُمطَلاقَاُت يَتََرباْصَن بِأَْنفُِسِهنا ثََلثَةَ قُُروٍء{ ]البقرة:  َحدا  [ فََمنْ ٨٨٩قَاَل َّللاا

َم فِ  ْن َرأَْت الدا ا فَهَُو ُمْبِطٌل، َوقَاٍف َما ََل ِعْلَم لَهُ بِِه.. ثُما نَْسأَلُهُْم َعما ي فِي أَيااِم اْلقُْرِء َحد ً

أَيااِم َحْيَضتِهَا: بَِماَذا تُْفتُونَهَا؟ فَََل يَْختَلُِف ِمْنهُْم أََحٌد فِي أَناهَا َحائٌِض َوََل تَُصلِّي َوََل 

تَُصوُم، فَنَْسأَلُهُْم: إْن َرأَْت الطُّْهَر إْثَرهَا؟ فَُكلُّهُْم يَقُوُل: تَْغتَِسلِي َوتَُصلِّي، فَظَهََر فََساُد 

ََلةَ َوأََلا   قَْولِِهْم، َوَكاَن يَْلَزُمهُْم إَذا َرأَْت الداَم فِي أَيااِم َحْيَضتِهَا أََلا تُْفِطَر َوََل تََدَع الصا

ْطُؤهَا إَلا َحتاى تُتِما يَْوًما َولَْيلَةً فِي قَْوِل َمْن يََرى َذلَِك أَقَلا اْلَحْيِض، أَْو ثَََلثَةُ أَيااٍم يَْحُرَم وَ 

ِل بِلَيَالِيِهَا فِي قَْوِل َمْن َرأَى َذلَِك أَقَلا اْلَحْيِض، فَإِْذ ََل يَقُولُوَن بِهََذا َوََل يَقُولُهُ أََحٌد ِمْن أَهْ 

ْسََل  ِ..اْْلِ ِة قَْولِنَا، َواْلَحْمُد َّلِلا ْجَماُع َعلَى ِصحا  ِم فَقَْد ظَهََر فََساُد قَْولِِهْم، َوَصحا اْْلِ

 -أقوال الفقهاء:

ا فِي اْلِعداِة فَأَقَلُّهُ ■  ْوُم َويَْحُرُم اْلَوْطُء َوأَما ََلةُ َوالصا أَقَلُّ اْلَحْيِض َدْفَعةٌ تُْتَرُك لَهَا الصا

 أَيااٍم.)مالك َوقَْد ُرِوَي َعْنه: أَقَلُّهُ فِي اْلِعداِة َخْمَسةُ أَيااٍم( ثَََلثَةُ 

ِة.)اْْلَْوَزاِعيِّ َوأََحُد ■  ْوِم َواْلَوْطِء َواْلِعدا ََلِة َوالصا أَقَلُّ اْلَحْيِض َدْفَعةٌ َواِحَدةٌ فِي الصا

 قَْولَْي الشاافِِعيِّ َوَداُود َوأَْصَحابِِه(

أَقَلُّ اْلَحْيِض يَْوٌم َولَْيلَةٌ.) َوهَُو اْْلَْشهَُر ِمْن قَْولَْي الشاافِِعيِّ َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل وهو قوُل ■ 

 َعطَاء(ٍ 

 أَقَلُّ اْلَحْيِض ثَََلثَةُ أَيااٍم، فَإِْن اْنقَطََع قَْبَل الثاََلثَِة اْْلَيااِم فَهَُو اْستَِحاَضةٌ َولَْيَس َحْيًضا■ 

َوََل تُْتَرُك لَهُ َصََلةٌ َوََل َصْوٌم.) قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ َوأَْصَحابِِه َوُسْفيَان وَل يصح عن 

 عائشة وأنَس(

 َحْيُض النَِّساِء ِستٌّ أَْو َسْبٌع.) هَُو قَْوٌل ِْلَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل(■ 

 ]أَْكثَُر ُمدَِّة اْلَحْيِض[

 بو حنيفة وسفيان(أَْكثَُرهُ َعَشَرةُ أَيااٍم.)أ■ 

 أَْكثَُر اْلَحْيِض ثَََلثَةَ َعَشَر يَْوًما.)سعيد بن جبير(■ 

 أَْكثَُرهُ َخْمَسةَ َعَشَر يَْوًما.)مالك والشافعي(■ 

 أَْكثَُر َما َسِمْعنَا َسْبَعةَ َعَشَر يَْوًما.)ابن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي(■ 

 -اِلحاديث واآلثار:
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ِ »ةَ عن ِعْمَراَن ْبِن َطْلحَ ■  ُ  -َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ أَناهَا اُْستُِحيَضْت فََجَعَل َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

ضعيف() اْبَن ُجَرْيٍج لَْم يَْسَمْعهُ ِمْن «)أََجَل َحْيَضتِهَا ِستاةَ أَيااٍم أَْو َسْبَعةً  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

ِد ْبِن َعقِيٍل  ِ ْبِن ُمَحما أَْحَمُد: َوقَْد َرَواهُ اْبُن ُجَرْيٍج َعْن النُّْعَماِن ْبِن َراِشٍد قَاَل قَاَل  -َعْبِد َّللاا

ٍد َوِكََلهَُما  ْعُف. َوقَْد َرَواهُ أَْيًضا َشِريٌك َوُزهَْيُر ْبُن ُمَحما أَْحَمُد: َوالنُّْعَماُن يُْعَرُف فِيِه الضا

ًضا فَُعَمُر ْبُن طَْلَحةَ َغْيُر َمْخلُوٍق، ََل َوَعْن َعْمِرو ْبِن ثَابٍِت َوهَُو َضِعيٌف. َوأَيْ -َضِعيٌف 

 يُْعَرُف لِطَْلَحةَ اْبٌن اْسُمهُ ُعَمُر(

ِ »َحْمنَةَ بِْنِت َجْحٍش ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا قَاَل لَهَا: تََحياِضي ِستاةَ  -َصلاى َّللاا

 ِ ثُما اْغتَِسلِي، فَإَِذا اْستَْنقَأِْت فََصلِّي أَْربًَعا  -زا َوَجلا عَ  -أَيااٍم أَْو َسْبَعةً فِي ِعْلِم َّللاا

َوِعْشِريَن أَْو ثَََلثًا َوِعْشِريَن َوأَيااَمهَا َوُصوِمي َكَذلَِك، َواْفَعلِي فِي ُكلِّ َشْهٍر َكَما تَِحيُض 

يف() اْلَحاِرِث ْبِن أَبِي أَُساَمةَ، ضع«)النَِّساُء َوَكَما يَْطهُْرَن لِِميقَاِت َحْيِضِهنا َوطُْهِرِهنا 

 َوقَْد تُِرَك َحِديثُهُ(

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعائَِشةَ أَنا َرُسوَل َّللاا ََ لِفَاِطَمةَ بِْنِت أَبِي ُحبَْيٍش  -َصلاى َّللاا قَاَل

ََلةَ قَْدَر اْْلَيااِم الاتِي ُكْنِت تَِحيِضيَن فِيهَا ثُما »  صحيح(«)اْغتَِسلِي َوَصلِّي َدِعي الصا

ةَ لَهُْم فِيِه، ِْلَنا َرُسوَل  قال المؤلف: َوقَالُوا: أَقَلُّ َما يَقَُع َعلَْيِه اْسُم أَيااٍم فَثَََلثَةٌ.. فَََل ُحجا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا َذا نَصُّ َذلَِك اْلَخبَِر أََمَر بَِذلَِك َمْن َكانَْت لَهَا أَيااٌم َمْعهُوَدةٌ، هَ  -َصلاى َّللاا

بَِذلَِك َمْن ََل أَيااَم لَهَا ،بُْرهَاُن َذلَِك  -َعلَْيِه الساََلُم  -الاِذي ََل يَِحلُّ أَْن يَُحاَل َعْنهُ َولَْم يَأُْمْر 

َعْن َعائَِشةَ َعْن أَنا النااَس َواْلَجمُّ اْلَغفِيُر.. ُكلاهُْم َرَوْوا َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا ََلةَ، فَإَِذا أَْدبََرْت » -َصلاى َّللاا إَذا أَْقبَلَْت اْلَحْيَضةُ فََدِعي الصا

 ُدوَن ِذْكِر أَيااٍم.«.. اْلَحْيَضةُ فَاْغتَِسلِي َوَصلِّي

ُ  -َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل َعْن النابِيِّ ■  ََل َحْيَض أَقَلا ِمْن ثَََلٍث َوََل » - َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

َدفِيِّ َوهَُو َمْجهُوٌل، فَهَُو َمْوُضوٌع بََِل «)فَْوَق َعْشرٍ  ِد ْبِن اْلَحَسِن الصا ضعيف() ُمَحما

)  َشكٍّ

ِ إنا أُما َحبِيبَةَ َسأَلَْت َرُسو»َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َل َّللاا َصلاى َّللاا

-  ِ ُ َعلَْيِه  -َعْن الداِم. قَالَْت َعائَِشةُ: َرأَْيُت ِمْرَكنَهَا َمْْلُن، فَقَاَل لَهَا َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

 صحيح(«)ي: اُْمُكثِي قَْدَر َما َكانَْت تَْحبُِسِك َحْيَضتُِك ثُما اْغتَِسلِي َوَصلِّ -َوَسلاَم 

قال المؤلف: فَهََذا أَْمٌر لَِمْن َكانَْت َحْيَضتُهَا أَقَلا ِمْن ثَََلثَِة أَيااٍم، َوِمْن يَْوٍم َوأَْكثََر ِمْن 

 َعْشَرِة أَيااٍم أَْيًضا.

 999]َمْسأَلَةٌ ََل َحدَّ ِِلَقَلِّ الطُّْهِر َوََل ِِلَْكثَِرِه[م

ِْلَْكثَِرِه، فَقَْد يَتاِصُل الطُّْهُر بَاقِي ُعُمِر اْلَمْرأَِة فَََل تَِحيُض بََِل  َوََل َحدا ِْلَقَلِّ الطُّْهِر َوََل 

ِخََلٍف ِمْن أََحٍد َمَع اْلُمَشاهََدِة لَِذلَِك، َوقَْد تََرى الطُّْهَر َساَعةً َوأَْكثََر بِاْلُمَشاهََدِة.. فَإِْن 
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فِي يَْوٍم أَْو فِي يَْوَمْيِن َعلَى قَْولُِكْم؟ قُْلنَا نََعْم، فََكاَن  قَالُوا: فَإِناُكْم تََرْوَن اْلِعداةَ تَْنقَِضي

ُ تََعالَى َونَبِيُّهُ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َماَذا؟ َوأَْيَن َمنََع َّللاا ِمْن هََذا؟ َوأَْنتُْم أَْصَحاُب قِيَاٍس  -َصلاى َّللاا

ِضي فِي أَقَلِّ ِمْن َساَعٍة فََما أَْنَكْرتُْم ِمْن َذلَِك؟ فَإِْن قَالُوا: بَِزْعِمُكْم َوقَْد أََرْينَاُكْم اْلِعداةَ تَْنقَ 

ةُ لِْلبََراَءِة ِمْن اْلَحْمِل،  إنا هََذا ََل يُْؤَمُن َمَعهُ أَْن تَُكوَن َحاِمًَل، قُْلنَا لَهُْم: لَْيَسْت اْلِعدا

ُل َذلَِك: أَناهُ ِمْنُكْم َدْعَوى َكا ِذبَةٌ لَْم يَأِْت بِهَا نَصٌّ َوََل إْجَماٌع، َوالثاانِي: أَنا لِبََراِهيَن: أَوا

َل اْلِعداةَ ِعْنَدنَا َوِعْنَدُكْم تَْلَزُم اْلَعُجوَز اْبنَةَ اْلِمائَِة َعاٍم، َونَْحُن َعلَى يَقِيٍن ِمْن أَناهَا ََل َحمَ 

ِغيَرةَ الا  ابُِع: أَناهَا تَْلَزُم ِمْن اْلَعقِيِم، بِهَا، َوالثاالُِث: أَنا اْلِعداةَ تَْلَزُم الصا تِي ََل تَْحِمُل، َوالرا

َواْلَخاِمُس: أَناهَا تَْلَزُم ِمْن اْلَخِصيِّ َما بَقَِي لَهُ َما يُولُِجهُ، َوالسااِدُس: أَناهَا تَْلَزُم اْلَعاقَِر، 

ةً ثُما َغاَب  إلَى اْلِهْنِد َوأَقَاَم هُنَالَِك ِعْشِريَن َسنَةً ثُما َوالساابُِع: أَناهَا تَْلَزُم َمْن َوِطَئ َمرا

طَلاقَهَا، َوُكلُّ هَُؤََلِء نَْحُن َعلَى يَقِيٍن ِمْن أَناهَا ََل َحْمَل بِهَا، َوالثااِمُن: أَناهُ لَْو َكانَْت ِمْن 

اِسُع: أَناهَا تَْلَزُم اْلُمَطلاقَةَ إْثَر أَْجِل اْلَحْمِل لََكانَْت َحْيَضةً َواِحَدةً تُْبِرُئ ِمْن َذلَِك، َوالتا 

َعِة نِفَاِسهَا َوََل َحْمَل بِهَا.. َوََل يَُجوُز أَْلبَتاةَ أَْن يُْؤَمَن اْلَحْمُل إَلا بَْعَد اْنقَِضاِء أَْزيََد ِمْن أَْربَ 

قُوَن قَْولَهَا، َولَْو أَناهَا أَْفَسُق أَْشهٍُر، فََكْيَف َوهُْم اْلُمْحتَاطُوَن بَِزْعِمِهْم لِْلَحْمِل َوهُْم يَُصدِّ 

قُهَا إَلا بِبَيِّنٍَة ِمْن أَْربَِع قََوابَِل  ا نَْحُن فَََل نَُصدِّ ُعُدوٍل اْلبَِرياِة َوأَْكَذبَهُْم فِي هَِذِه اْلُمَدِد، أَما

 ثَِرِهْم: أَنا اْلَحاِمَل تَِحيُض.َعالَِماٍت، فَظَهََر ِمْن اْلُمْحتَاِط لِْلَحْمِل، ََل ِسياَما َمَع قَْوِل أَكْ 

 -أقوال الفقهاء:

 ََل يَُكوُن طُْهٌر أَقَلا ِمْن َخْمَسةَ َعَشَر يَْوًما.)أبو حنيفة والشاافِِعيُّ فِي أََحِد أَْقَوالِِه(■ 

ُكلُّ َذلَِك َحْيٌض اْْلَيااُم الثاََلثَةُ َواْْلَْربََعةُ َواْلَخْمَسةُ بَْيَن اْلَحْيَضتَْيِن لَْيَس طُْهًرا وَ ■ 

 َواِحٌد.)مالك(

ََل َحدا ِْلَقَلِّ الطُّْهِر.)ابن عباس وَل مخالف له من الصحابة وهو القول الثاني ■ 

 للشافعي وهو قول أهل الظاهر(

 -اآلثار:

: أَنا َعلِيا ْبَن أَبِي طَالٍِب أُتَِي بَِرُجٍل طَلاَق اْمَرأَتَهُ فََحاَضْت ■  ْعبِيِّ ثَََلَث ِحيٍَض َعْن الشا

فِي َشْهٍر أَْو َخْمٍس َوثَََلثِيَن لَْيلَةً، فَقَاَل َعلِيٌّ لُِشَرْيٍح اْقِض فِيهَا؟ قَاَل إْن َجاَءْت بِاْلبَيِّنَِة 

ُم  ْن يُْرَضى ِصْدقُهُ َوَعْدلُهُ أَناهَا َرأَْت َما يَُحرِّ ِمْن النَِّساِء اْلُعُدوِل ِمْن بِطَانَِة أَْهلِهَا ِمما

ََلةَ ِمْن الطاْمِث الاِذي هَُو الطاْمُث َوتَْغتَِسُل ِعْنَد ُكلِّ قُْرٍء َوتَُصلِّي فَقَْد اْنقََضْت َعلَ  ْيهَا الصا

 ِعداتُهَا َوإَِلا فَِهَي َكاِذبَةٌ، قَاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب " قالون " َمْعنَاهَا أََصْبُت.)صحيح(

 نَا.قال المؤلف: َوهََذا نَصُّ قَْولِ 

 999َمْسأَلَةٌ ََل َحدَّ ِِلَقَلِّ النِّفَاِس[م]
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قال ابن حزم: ثُما َرَجْعنَا إلَى َما َذَكْرنَا قَْبُل ِمْن أَنا َدَم النِّفَاِس هَُو َحْيٌض َصِحيٌح، َوأََمُدهُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلا  -أََمُد اْلَحْيِض َوُحْكُمهُ فِي ُكلِّ َشْيٍء ُحْكُم اْلَحْيِض، لِقَْوِل النابِيِّ   -ى َّللاا

ُ َعْنهَا  -لَِعائَِشةَ  َعلَْيِه  -بَِمْعنَى ِحْضِت فَهَُما َشْيٌء َواِحٌد، َولِقَْولِِه « أَنُفِْستِ » -َرِضَي َّللاا

ََلُم  ََلِة إَذا َجاَء.. -السا  فِي الداِم اْْلَْسَوِد َما قَاَل ِمْن اْجتِنَاِب الصا

ا َمْن قَاَل أَْربَُعوَن يَْوًما فَإِناهُْم َذَكُروا ِرَوايَاٍت َعْن أُمِّ َسلََمةَ ِمْن طَِريِق  وقال أيضا: َوأَما

، َوهَُو َكذااٌب،  َمساةَ اْْلَْزِدياِة َوِهَي َمْجهُولَةٌ، َوِرَوايَةً َعْن ُعَمَر ِمْن طَِريِق َجابٍِر اْلُجْعفِيِّ

نا اْمَرأَتَهُ َرأَْت الطُّْهَر بَْعَد ِعْشِريَن يَْوًما، فَاْغتََسلَْت َوِرَوايَةً َعْن َعائِِذ ْبِن َعْمٍرو أَ 

ي ِمْن ِدينِي َحتاى تَْمِضَي  َوَدَخلَْت َمَعهُ فِي لَِحافِِه، فََضَربَهَا بِِرْجلِِه َوقَاَل: ََل تَُغضِّ

.اْْلَْربَُعوَن.. َوهَُو أَْيًضا َعْن اْلَجْلِد ْبِن أَيُّوَب َولَْيَس بِاْلقَ   ِويِّ

َوَعْن اْلَحَسِن َعْن ُعْثَماَن ْبِن أَبِي اْلَعاِص ِمْثلُهُ، َوَعْن َجابٍِر َعْن َخْيثََمةَ َعْن أَنَِس ْبِن 

َمالٍِك، َوَعْن َوِكيٍع َعْن أَبِي َعَوانَةَ َعْن َجْعفَِر ْبِن إيَاٍس َعْن يُوُسَف ْبِن َماهََك َعْن اْبِن 

ِ َعبااٍس: تَْنتَِظُر النُّفََسا ةَ فِي أََحٍد ُدوَن َرُسوِل َّللاا  -ُء نَْحًوا ِمْن أَْربَِعيَن يَْوًما ..)و(ََل ُحجا

ُ َعلَْيِه َوَسلامَ   َصلاى َّللاا

 -أقوال الفقهاء:

 إْن َعاَوَدهَا َدٌم فِي اْْلَْربَِعيَن يَْوًما فَهَُو َدُم نِفَاس وأقلٍه أََحَد َعَشَر يَْوًما.)أبو يوسف(■ 

 َدهَا بَْعَد اْلَخْمَسةَ َعَشَر يَْوًما فَلَْيَس َدَم نِفَاٍس.)محمد بن الحسن(إْن َعاوَ ■ 

 أكثره ِستُّوَن يَْوًما.)الشافعي وتراجع عنه مالك(■

 أَْكثَُر النِّفَاِس أَْربَُعوَن يَْوًما وأقله َخْمَسةٌ َوِعْشُروَن يَْوًما.)أبو حنيفة(■ 

اٍل أَْو أَْربََع َعْشَرةَ لَْيلَةً ثُما تَْغتَِسُل َوتَُصلِّي.)الضحاك بن تَْنتَِظُر إَذا َولََدْت َسْبَع لَيَ ■ 

 مزاحم(

 تَْنتَِظُر اْلبِْكُر إَذا َولََدْت َكاْمَرأٍَة ِمْن نَِسائِهَا.)قتادة وعطاء وسفيان(■ 

ِعيَن لَْيلَةً.) قَالهَ اْْلَْوَزاِعيُّ َعْن تَْنتَِظُر النُّفََساُء ِمْن اْلُغََلِم ثَََلثِيَن لَْيلَةً َوِمْن اْلَجاِريَِة أَْربَ ■ 

 أَْهِل ِدَمْشق(

 -اِلحاديث:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَنٍَس َعْن َرُسوِل َّللاا « أَْكثَُر النِّفَاِس أَْربَُعوَن يَْوًما» -َصلاى َّللاا

ُم ْبُن ُسلَْيَماَن َضِعيٌف ُمْنَكُر اْلَحِديِث(  .)ضعيف() َسَلا

َل َما تََرى اْلَجاِريَةُ الدََّم تََراهُ أَْسَوَد[م]َمسْ   992أَلَةٌ أَوَّ
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ََلةَ  ْمنَا تََدُع الصا َل َما تََراهُ أَْسَوَد فَهَُو َدُم َحْيٍض َكَما قَدا َم أَوا فَإِْن َرأَْت اْلَجاِريَةُ الدا

نا  ْوَم َوََل يَطَُؤهَا بَْعلُهَا أَْو َسيُِّدهَا، فَإِْن تَلَوا أَْو اْنقَطََع إلَى َسْبَعةَ َعَشَر يَْوًما فَأَقَلا  َوالصا

فَهَُو طُْهٌر َصِحيٌح تَْغتَِسُل َوتَُصلِّي َوتَُصوُم َويَأْتِيهَا َزْوُجهَا َوإِْن تََماَدى أَْسَوَد تََماَدْت 

َوَد فَإِناهَا تَْغتَِسُل ثُما َعلَى أَناهَا َحائٌِض إلَى َسْبَع َعْشَرةَ لَْيلَةً، فَإِْن تََماَدى بَْعَد َذلَِك أَسْ 

تَُصلِّي َوتَُصوُم َويَأْتِيهَا َزْوُجهَا، َوِهَي طَاِهٌر أَبًَدا ََل تَْرِجُع إلَى ُحْكِم اْلَحائَِضِة إَلا أَْن 

َن َكَما َذَكْرنَا، فَيَُكوُن ُحْكُمهَا إَذا َكاَن أَْسَوَد ُحْكَم اْلَحْيِض َوإِذَ  َن أَْو يَْنقَِطَع أَْو يَتَلَوا ا تَلَوا

ْبَع َعْشَرةَ ُحْكَم الطُّْهِر.  اْنقَطََع أَْو َزاَد َعلَى السا

ُم فََكَذلَِك أَْيًضا فِي ُكلِّ َشْيٍء، إَلا فِي  ا الاتِي قَْد َحاَضْت َوطَهَُرْت فَتََماَدى بِهَا الدا فَأَما

ِم اْْلَْسَوِد ُمتاِصًَل فَإِناهَا إَذا َجاءَ  ْت اْْلَيااُم الاتِي َكانَْت تَِحيُضهَا أَْو اْلَوْقُت الاِذي تََماِدي الدا

ةً فِي أَْشهٍُر أَْو فِي َعاٍم،  ةً فِي الشاْهِر أَْو َمرا ا ِمَراًرا فِي الشاْهِر أَْو َمرا َكانَْت تَِحيُضهُ إما

ا تُْمِسُك بِِه اْلَحائُِض،  فَإَِذا اْنقََضى َذلَِك اْلَوْقُت اْغتََسلَْت فَإَِذا َجاَء َذلَِك اْْلََمُد أَْمَسَكْت َعما

ُم أَْو يَْنقَِطُع، فَإِْن  ْن الدا َوَصاَرْت فِي ُحْكِم الطااِهِر فِي ُكلِّ َشْيٍء، َوهََكَذا أَبًَدا َما لَْم يَتَلَوا

هَا الداُم، فَإِْن لَْم تَْعِرْف َوْقَت َكانَْت ُمْختَلِفَةَ اْْلَيااِم بَنَْت َعلَى آِخِر أَيااِمهَا قَْبَل أَْن يَتََماَدى بِ 

أُ  أَ لُِكلِّ َصََلٍة، أَْو تَْغتَِسُل َوتَتََوضا َحْيِضهَا لَِزَمهَا فَْرًضا أَْن تَْغتَِسَل لُِكلِّ َصََلٍة َوتَتََوضا

ِل وَ  أُ َوتَُصلِّي اْلَعْصَر فِي أَوا ْقتِهَا، ثُما تَْغتَِسُل َوتَُصلِّي الظُّْهَر فِي آِخِر َوْقتِهَا، ثُما تَتََوضا

ِل َوْقتِهَا، ثُما  أُ َوتَُصلِّي اْلَعتََمةَ فِي أَوا أُ َوتَُصلِّي اْلَمْغِرَب فِي آِخِر َوْقتِهَا، ثُما تَتََوضا  َوتَتََوضا

ِل َوْقِت الظُّ  أُ لَِصََلِة اْلفَْجِر، َوإِْن َشاَءْت أَْن تَْغتَِسَل فِي أَوا ْهِر لِلظُّْهِر تَْغتَِسُل َوتَتََوضا

ِل َوْقِت اْلَمْغِرِب لِْلَمْغِرِب َواْلَعتََمِة، فََذلَِك لَهَا، َوتَُصلِّي ُكلا  َواْلَعْصِر فََذلَِك لَهَا، َوفِي أَوا

أُ لُِكلِّ َصََلِة فَْرٍض َونَافِلٍَة فِي يَْوِمهَا َولَْيلَتِهَا، فَإِْن  َعَجَزْت َصََلٍة لَِوْقتِهَا َوََل بُدا، َوتَتََوضا

َمْت َكَما َذَكْرنَا.  َعْن َذلَِك َوَكاَن َعلَْيهَا فِيِه َحَرٌج تَيَما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بُْرهَاُن َذلَِك قَْوُل َرُسوِل َّللاا ِل  -َصلاى َّللاا الاِذي قَْد َذَكْرنَا بِإِْسنَاِدِه فِي أَوا

إنا َدَم اْلَحْيِض أَْسَوُد يُْعَرُف فَإَِذا َكاَن َذلَِك » -َمْسأَلٍَة ِمْن اْلَحْيِض ِمْن ِكتَابِنَا هََذا 

ئِي َوَصلِّي ََلِة َوإِْن َكاَن اآْلَخُر فَتََوضا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوقَْولِِه « فَأَْمِسِكي َعْن الصا َصلاى َّللاا

ََلةَ فَإَِذا أَْدبََرْت فَاغْ » - فَإَِذا »َوفِي بَْعِضهَا « تَِسلِي َوَصلِّيإَذا أَْقبَلَْت اْلَحْيَضةُ فََدِعي الصا

ئِي َم َوتََوضا فَإَِذا َذهََب قَْدُرهَا فَاْغِسلِي َعْنِك »َوفِي بَْعِضهَا « أَْدبََرْت فَاْغِسلِي َعْنِك الدا

ئِي َوَصلِّي َم َوتََوضا ُن َدُمهَا َعْن الساوَ «.. الدا ا اْلُمْبتََدأَةُ الاتِي ََل يَتَلَوا اِد َوََل ِمْقَداَر ِعْنَدهَا َوأَما

يَاِم َعلَْيهَا، َونَْحُن َعلَى يَقِيٍن  ََلِة َوالصِّ ٍم، فَنَْحُن َعلَى يَقِيٍن ِمْن ُوُجوِب الصا لَِحْيٍض ُمتَقَدِّ

ُز ِْلََحٍد ِمْن أَنا الداَم اْْلَْسَوَد ِمْنهُ َحْيٌض َوِمْنهُ َما لَْيَس بَِحْيٍض، فَإِنا َذلَِك َكَذلَِك فَََل يَُجو

أَْن يَْجَعَل بَِرْأيِِه بَْعَض َذلَِك الداِم َحْيًضا َوبَْعَضهُ َغْيَر َحْيٍض، ِْلَناهُ يَُكوُن َشاِرًعا فِي 

ِ تََعالَى َما ََل ِعْلَم لََدْيِه، فَإِْذ َذلَِك َكَذلِكَ  ُ، أَْو قَائًَِل َعلَى َّللاا يِن َما لَْم يَأَْذْن بِِه َّللاا يَِحلُّ فَََل  الدِّ

ََلِة لِظَنٍّ فِي بَْعِض َدِمهَا أَناهُ  ْوِم َوالصا ُ َعلَْيهَا ِمْن الصا لَهَا تَْرُك يَقِيِن َما اْفتََرَض َّللاا

 َحْيٌض، َولََعلاهُ لَْيَس َحْيًضا..
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 -أقوال الفقهاء:

 -حكم المبتدأة:☆

 قول المؤلف في المبتدأة هو قول: مالك وداود.■

تِهَا َوتَُكوُن فِيَما َزاَد فِي ُحْكِم تَْجَعُل ■  هَا َوَخالَتِهَا َوَعما لِنَْفِسهَا ِمْقَداَر َحْيِض أُمِّ

اْلُمْستََحاَضِة، فَإِْن لَْم تَْعِرْف َجَعلَْت َحْيَضهَا َسْبَعةَ أَيااٍم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر، َوتَُكوُن فِي بَاقِي 

 الشاْهِر ُمْستََحاَضةً تَُصوُم.)اْلوزاعي(

ْهِر ُمْستََحاَضةً تَُصلِّي ■  تَْقُعُد يَْوًما َولَْيلَةً ِمْن ُكلِّ َشْهٍر تَُكوُن فِيِه َحائًِضا، َوبَاقِي الشا

 َوتَُصوُم.)الشافعي وإليه مال ابن حنبل(

ُصوُم.)أبو تَْقُعُد َعَشَرةَ أَيااٍم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر َحائًِضا َوبَاقِي الشاْهِر ُمْستََحاَضةٌ تَُصلِّي َوتَ ■ 

 حنيفة(

قال المؤلف: يُقَاُل لَِجِميِعِهْم: ِمْن أَْيَن قَطَْعتُْم بِأَناهَا تَِحيُض ُكلا َشْهٍر َوََل بُدا؟ َوفِي 

ُ تََعالَى َعلَْيهَا ِمنْ   اْلُمَمكاِن أَْن تَُكوَن َضْهيَاَء ََل تَِحيُض فَتََرْكتُْم بِالظانِّ فَْرَض َما أَْوَجبَهُ َّللاا

يَاِم..الصا   ََلِة َوالصِّ

■.  قول المؤلف في المستحاضة هو قول : َعطَاٌء َوَسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب َوالناَخِعيُّ

 اْلُمْستََحاَضةَ تَُصوُم َوتَُصلِّي َوََل يَطَُؤهَا َزْوُجهَا.)روى عن النخعي(■ 

 -اِلحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بَْيٍش َسأَلَْت النابِيا أَنا فَاِطَمةَ بِْنَت أَبِي حُ »َعْن َعائَِشةَ ■  قَالَْت:  -َصلاى َّللاا

ََلةَ  ََلةَ؟ قَاَل: ََل، إنا َذلَِك ِعْرٌق، َولَِكْن َدِعي الصا إنِّي أُْستََحاُض فَََل أَْطهُُر أَفَأََدُع الصا

 صحيح(«)ي َوَصلِّيقَْدَر اْْلَيااِم الاتِي ُكْنِت تَِحيِضيَن فِيهَا ثُما اْغتَِسلِ 

ِ »َعْن َعائَِشةَ قَالَْت: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -إنا أُما َحبِيبَةَ َسأَلَْت َرُسوَل َّللاا َعْن الداِم،  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه وَ  -قَالَْت َعائَِشةُ: َرأَْيُت ِمْرَكنَهَا َمْْلُن َدًما، فَقَاَل لَهَا َرُسوُل َّللاا  -َسلاَم َصلاى َّللاا

 صحيح(«)اُْمُكثِي قَْدَر َما َكانَْت تَْحبُِسِك َحْيَضتُِك ثُما اْغتَِسلِي َوَصلِّي

« ■ ِ َم َوأَناهَا َسأَلَْت َرُسوَل َّللاا ُ  -َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ بِْنِت َجْحٍش أَناهَا َكانَْت تُْهَراُق الدا َصلاى َّللاا

 صحيح(«)أَْن تَْغتَِسَل لُِكلِّ َصََلةٍ فَأََمَرهَا  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

أَنا اْمَرأَةً َكانَْت تُْهَراُق الداَم، َوَكانَْت تَْحَت َعْبِد »َزْينَُب بِْنُت أَبِي َسلََمةَ اْلَمْخُزوِميِّ ■ 

 ِ ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َوأَنا َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -الرا تَْغتَِسَل ِعْنَد ُكلِّ  أََمَرهَا أَنْ  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)َصََلٍة َوتَُصلِّيَ 



 

148 
 

ِ »َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ بِْنِت َجْحٍش ■  ُ َعلَْيِه  -أَناهَا اُْستُِحيَضْت فَأََمَرهَا َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

 .)صحيح(« بِاْلُغْسِل ِعْنَد ُكلِّ َصََلةٍ  -َوَسلاَم 

ِ إنا فَاِطَمةَ بِْنَت أَبِي ُحبَْيٍش اُْستُِحيَضْت، َعْن أَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيٍس قَ » الَْت: يَا َرُسوَل َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَقَاَل لَهَا َرُسوُل َّللاا : لِتَْغتَِسْل لِلظُّْهِر َواْلَعْصِر ُغْسًَل َواِحًدا، -َصلاى َّللاا

أْ فِيَما بَْيَن َوتَْغتَِسْل لِْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء ُغْسًَل َواِحدً  ا، َوتَْغتَِسْل لِْلفَْجِر ُغْسًَل َوتَتََوضا

 صحيح(«)َذلِكَ 

 َعْن َعائَِشةَ: أَنا أُما َحبِيبَةَ اُْستُِحيَضْت فََكانَْت تَْغتَِسُل لُِكلِّ َصََلٍة.)صحيح(■ 

اْمَرأٍَة. قَاَل َسِعيٌد: فََدفََعهُ اْبُن  َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر: أَناهُ َكاَن ِعْنَد اْبِن َعبااٍس فَأَتَاهُ ِكتَابُ  

، َوإِنِّي أََدُع  ، فَقََرْأتُهُ فَإَِذا فِيِه: إنِّي اْمَرأَةٌ ُمْستََحاَضةٌ أََصابَنِي بَََلٌء َوُضرٌّ َعبااٍس إلَيا

َماَن الطاِويَل، َوإِنا اْبَن أَبِي طَالٍِب ُسئَِل َعْن َذلَِك فَأَْفتَانِ  ََلةَ الزا ي أَْن أَْغتَِسَل ِعْنَد ُكلِّ الصا

، َغْيَر أَناهَا تَْجَمُع بَْيَن الظُّهْ  ِر َصََلٍة، فَقَاَل اْبُن َعبااٍس: اللاهُما ََل أَِجُد لَهَا إَلا َما قَاَل َعلِيٌّ

ُغْسًَل َواِحًدا، َواْلَعْصِر بُِغْسٍل َواِحٍد َواْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء بُِغْسٍل َواِحٍد َوتَْغتَِسُل لِْلفَْجِر 

ُ ََلْبتَََل  هَا فَقِيَل َِلْبِن َعبااٍس: إنا اْلُكوفَةَ أَْرٌض بَاِرَدةٌ َوأَناهَا يَُشقُّ َعلَْيهَا، قَاَل: لَْو َشاَء َّللاا

 بِأََشدا ِمْن َذلَِك.)صحيح(

بَْيِر: إنِّي أُْفتِيُت أَْن عن َسِعيُد ْبُن ُجبَْيٍر قَاَل: أَْرَسلَْت اْمَرأَةٌ ُمْستََحاَضةٌ إلَى اْبِن ■  الزُّ

بَْيِر: َما أَِجُد لَهَا إَلا َذلَِك، ثُما أَْرَسلَْت إلَى اْبِن َعبااٍس  أَْغتَِسَل لُِكلِّ َصََلٍة، فَقَاَل اْبُن الزُّ

 َواْبِن ُعَمَر فَقَاََل َجِميًعا: َما نَِجُد إَلا َذلَِك.)صحيح(

 ُل ُكلا يَْوٍم ِعْنَد َصََلِة الظُّْهِر.)صحيح(َعْن َعائَِشةَ أَناهَا تَْغتَسِ ■ 

ٍد اْبنَْي َجابٍِر َعْن أَبِيِهَما قَاَل ■  ْحَمِن َوُمَحما َجاَءْت أَْسَماُء بِْنُت ُمْرِشٍد »َعْن َعْبِد الرا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلَحاِرثِياةُ إلَى َرُسوِل َّللاا ِ َوأَنَا َجالٌِس ِعْندَ  -َصلاى َّللاا هُ، فَقَالَْت يَا َرُسوَل َّللاا

ُم َعلَيا  َحَدثَْت لِي َحْيَضةٌ أُْنِكُرهَا، أَْمُكُث بَْعَد الطُّْهِر ثَََلثًا أَْو أَْربًَعا، ثُما تَُراِجُعنِي فَتَُحرِّ

ابِ  ََلةَ، فَقَاَل: إَذا َرأَْيِت َذلَِك فَاْمُكثِي ثَََلثًا ثُما تَطَهاِري اْليَْوَم الرا َع فََصلِّي إَلا أَْن تََرْي الصا

ضعيف() اْنفََرَد بِِه َحَراُم ْبُن ُعْثَماَن، َوَمالٌِك نَْفُسهُ يَقُوُل: هَُو َغْيُر «)َدْفَعةً ِمْن َدٍم قَاتَِمةً 

 ثِقٍَة(

 991]اْلفِْطَرةُ[م

، َولَْو أَْمَكَن لُِكلِّ َصََلٍة لََكاَن أَْفَضَل، َونَْتُف ا َواُك ُمْستََحبٌّ ْبِط َواْلِختَاُن َوَحْلُق السِّ ْْلِ

ا قَصُّ الشااِرِب فَفَْرٌض َوََل يَِحلُّ لِْلَمْرأَِة نَْتُف الشاْعِر ِمْن  اْلَعانَِة َوقَصُّ اْْلَْظفَاِر، َوأَما

أَ، وَ  ْرَب أَْن يَتََوضا لَْيَس فَْرًضا َوْجِههَا، َويُْستََحبُّ لِْلُجنُِب إْن أََراَد اْْلَْكَل أَْو الناْوَم أَْو الشُّ

أَ أَْيًضا، َوإِْن َوِطَئ َزْوَجتَْيِن لَهُ أَْو  َعلَْيِه، َوإِْن أََراَد اْلُمَعاَوَدةَ فَيَِجُب َعلَْيِه أَْن يَتََوضا
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 َزْوَجاٍت أَْو إَماًء َوَزْوَجاٍت فَيَْغتَِسُل بَْيَن ُكلِّ اْثنَتَْيِن فََحَسٌن، َوإِْن لَْم يَْغتَِسْل إَلا فِي آِخرِ 

 َذلَِك فََحَسٌن.

 -أقوال الفقهاء:

يباح النوم للجنب قبل أن يغتسل.) َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب َوَربِيَعةَ َويَِزيُد ْبُن هَاُروَن ■

 الشاافِِعي َوأَبُو ثَْوٍر.

 -اِلحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النابِيِّ ■  اْلفِْطَرةُ َخْمٌس أَْو َخْمٌس »اَل: قَ  -َصلاى َّللاا

ْبِط َوقَصُّ الشااِربِ   صحيح(«)ِمْن اْلفِْطَرِة: اْلِختَاُن َواَِلْستِْحَداُد َوتَْقلِيُم اْْلَْظفَاِر َونَْتُف اْْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النابِيِّ ■  تِي لَْوََل أَْن أَشُ »قَاَل:  -َصلاى َّللاا قا َعلَى أُما

َواِك ِعْنَد ُكلِّ َصََلةٍ   صحيح(«)َْلََمْرتُهُْم بِالسِّ

ْبِط »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل: ■  ُوقَِّت لَنَا فِي قَصِّ الشااِرِب َوتَْقلِيِم اْْلَْظفَاِر َونَْتِف اْْلِ

 صحيح(«)لَةً َوَحْلِق اْلَعانَِة أََلا تُْتَرَك أَْكثََر ِمْن أَْربَِعيَن لَيْ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا َخالِفُوا اْلُمْشِرِكيَن، : »-َصلاى َّللاا

 صحيح(«)أَْحفُوا الشاَواِرَب َوأَْعفُوا اللَِّحى

 ■ ِ ِ ْبِن َرافٍِع َرأَْيُت أَْصَحاَب َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - ُعْثَماُن ْبُن ُعبَْيِد َّللاا  -َصلاى َّللاا

ِ َوأَبَا َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  يُبَيُِّضوَن َشَواِربَهُْم ِشْبهَ اْلَحْلِق، قُْلُت: َمْن؟ قَاَل َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاا

 ح(َوأَبَا أَُسْيَد َوَسلََمةَ ْبَن اْْلَْكَوِع َوأَنََس ْبَن َمالٍِك َوَرافَِع ْبَن َخِديٍج.)صحي

ِ »َعْن َعائَِشةَ قَالَْت: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا إَذا أََراَد أَْن يَنَاَم أَْو  -َصلاى َّللاا

ََلةِ  أَ ُوُضوَءهُ لِلصا  صحيح(«)يَأُْكَل أَْو يَْشَرَب َوهَُو ُجنٌُب تََوضا

ِ »َعْن َعائَِشةَ قَالَْت ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى  -َكاَن َرُسوُل َّللاا إَذا أََراَد أَْن يَنَاَم َوهَُو  -َّللاا

أَ، َوإِْن أََراَد أَْن يَأُْكَل أَْو يَْشَرَب َغَسَل يََدْيِه ثُما يَأُْكُل أَْو يَْشَربُ   صحيح(«)ُجنٌُب تََوضا

ِ »َعْن َعائَِشةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َن يَنَاُم َوهَُو ُجنٌُب َكهَْيئَتِِه َوََل َكا -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)يََمسُّ َماءً 

ِ »َعْن َعائَِشةَ قَالَْت ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا إَذا َرَجَع ِمْن اْلَمْسِجِد  -َصلاى َّللاا

ُ لَهُ، ثُما َمال إلَى فَِراِشِه أَْو إلَى أَْهلِِه  فَإِْن َكانَْت لَهُ َحاَجةٌ إلَى أَْهلِِه َصلاى َما قََضى َّللاا

قََضاهَا ثُما نَاَم َكهَْيئَتِِه ََل يََمسُّ َماًء، فَإَِذا َسِمَع النَِّداَء َوثََب فَإِْن َكاَن ُجنُبًا أَفَاَض َعلَْيِه 

أَ َوَصلاى َرْكَعتَْيِن ثُما َخَرَج إلَى الْ   صحيح(«)َمْسِجدِ اْلَماَء، َوإِْن لَْم يَُكْن ُجنُبًا تََوضا
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ِ »َعْن أَبِي َرافٍِع ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا طَاَف َعلَى نَِسائِِه فِي لَْيلٍَة  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)َواِحَدٍة فَاْغتََسَل ِعْنَد ُكلِّ اْمَرأٍَة ِمْنهُنا ُغْسًَل 

ِ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم صَ  -أَنا َرُسوَل َّللاا َكاَن يَطُوُف َعلَى َجِميِع  -لاى َّللاا

 صحيح(«)نَِسائِِه فِي لَْيلٍَة بُِغْسٍل َواِحدٍ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل، قَاَل َرُسوُل َّللاا إَذا أَتَى : »-َصلاى َّللاا

أْ بَْينَهَُما ُوُضوًءا أََحُدُكْم أَْهلَهُ ثُما أََرادَ   صحيح(«)أَْن يَُعاِوَد فَْليَتََوضا

 990]اآْلنِيَةُ[م

ْرُب َوََل اْْلَْكُل ََل لَِرُجٍل َوََل َِلْمَرأٍَة فِي إنَاٍء ُعِمَل  ََل يَِحلُّ اْلُوُضوُء َوََل اْلُغْسُل َوََل الشُّ

َذا فِي ُجلُوِد اْلَمْيتَِة ِمْن ُوُجوِب َدْفِن اْلُمْؤِمِن ِمْن َعْظِم اْبِن آَدَم، لَِما َذَكْرنَا فِي ِكتَابِنَا هَ 

َواْلَكافِِر، َوتَْحِريِم اْلُمْثلَِة، َوََل فِي إنَاٍء ُعِمَل ِمْن َعْظِم ِخْنِزيٍر لَِما َذَكْرنَا ِمْن أَناهُ ُكلاهُ 

ٍة أَْو إنَاِء َذهٍَب.. َوََل  ِرْجٌس، َوََل فِي إنَاٍء ِمْن ِجْلِد َمْيتٍَة قَْبَل أَْن يُْدبََغ ، َوََل  فِي إنَاِء فِضا

 ِ ، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فِي إنَاٍء َمأُْخوٍذ بَِغْيِر َحقٍّ إنا ِدَماَءُكْم : »-َصلاى َّللاا

 « .َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ 

 -اِلحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -النابِيِّ َعْن أُمِّ َسلََمةَ َزْوِج ■  ِ  -َصلاى َّللاا ُ َعلَْيِه  -أَنا َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

ِة إناَما يَُجْرِجُر فِي بَْطنِِه »قَاَل:  -َوَسلاَم  إنا الاِذي يَأُْكُل َويَْشَرُب فِي آنِيَِة الذاهَِب َواْلفِضا

 « .نَاَر َجهَنامَ 

ِ »اَل: َعْن ُحَذْيفَةَ قَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -نَهَانَا َرُسوُل َّللاا َعْن لُْبِس اْلَحِريِر  -َصلاى َّللاا

ْنيَا َوهَُو لَنَا فِي اآْلِخَرةِ  ِة، َوقَاَل: هَُو لَهُْم فِي الدُّ يبَاِج َوَعْن آنِيَِة الذاهَِب َواْلفِضا  « .َوالدِّ

 ٨٤٥ُل فِي إنَاء ِمْن ُصْفٍر أَْو نَُحاٍس أَْو يَاقُوٍت[م]َمْسأَلَةٌ اْْلَْكُل َواْلُوُضوُء َواْلُغسْ 

ٍد أَْو  ثُما ُكلُّ إنَاٍء بَْعَد هََذا ِمْن ُصْفٍر أَْو نَُحاٍس أَْو َرَصاٍص أَْو قَْزِديٍر أَْو بَلُّوٍر أَْو ُزُمرُّ

ْرُب َواْلُوُضوُء وَ  َجاِل َوالنَِّساِء، يَاقُوٍت أَْو َغْيِر َذلَِك فَُمبَاٌح اْْلَْكُل فِيِه َوالشُّ اْلُغْسُل فِيِه لِلرِّ

ِ تََعالَى: }هَُو الاِذي َخلََق لَُكْم َما فِي اْلَْرِض َجِميًعا{ ]البقرة:  [ وقَْوله ٨٨لِقَْوِل َّللاا

َم َعلَْيُكْم{ .. َواْلُمَذهاُب َواْلُمَضباُب بِالذاهَِب َحََلٌل  َل لَُكْم َما َحرا لِلنَِّساِء تََعالَى: }َوقَْد فَصا

َجاِل ِْلَناهُ لَْيَس إنَاًء، َوقَْد َصحا َعْن النابِيِّ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُدوَن الرِّ اْلَحِريُر » -َصلاى َّللاا

تِي َحَراٌم َعلَى ُذُكوِرهَا نَاِث أُما : " َولَْيَس -َعلَْيِه الساََلُم  -أَْو َكَما قَاَل « َوالذاهَُب َحََلٌل ِْلِ

َجاِل َوالنَِّساِء، ِْلَناهُ لَْيَس اْلمُ  ِة َحََلٌل لِلرِّ ُض َواْلُمَضباُب بِاْلفِضا َذهاُب إنَاَء َذهٍَب، َواْلُمفَضا

ِ تََعالَى نَتَأَياُد، َوهَُو َحْسبُنَا َونِْعَم اْلَوِكيُل ".  إنَاًء، َوبِاَّلَلا

 999َهاَرِة[م]َمْسأَلَةٌ َمْن َعَجَز َعْن بَْعِض أَْعَضائِِه فِي الطَّ 
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َمْن َعَجَز َعْن بَْعِض أَْعَضائِِه فِي الطاهَاَرِة: َمْن قُِطَعْت يََداهُ أَْو ِرْجََلهُ أَْو بَْعُض َذلَِك 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َسقَطَ َعْنهُ ُحْكُمهُ، َوبَقَِي َعلَْيِه َغْسُل َما بَقَِي لِقَْولِِه  إَذا أََمْرتُُكْم : »-َصلاى َّللاا

 َ فَإِْن َكاَن فِي اْلَجَسِد ُجْرٌح َسقَطَ ُحْكُمهُ َوبَقَِي فَْرُض َغْسِل « ْمٍر فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستَطَْعتُمْ بِأ

ْت اْلقُُروُح يََدْيِه أَْو يََدهُ أَْو ِرْجلَْيِه أَْو  َسائِِر اْلَجَسِد أَْو اْْلَْعَضاِء لَِما َذَكْرنَاهُ، فَإِْن َعما

َجَسِدِه، فَإِْن أَْخَرَجهُ َذلَِك إلَى اْسِم اْلَمَرِض َوَكاَن َعلَْيِه ِمْن إْمَساِسِه  َوْجهَهُ أَْو بَْعضَ 

َم فَقَْط، ِْلَنا هََذا ُحْكُم اْلَمِريِض، َوإِْن َكاَن ََل َمَشقاةَ َعلَْيِه فِي اْلَماِء َغَمَسهُ  اْلَماَء َحَرٌج تَيَما

اْلَماَء َوأَْجَزأَهُ، َوإِْن َكاَن لَْم يُْخِرْجهُ إلَى اْسِم اْلَمَرِض َغَسَل  فَقَْط َوأَْجَزأَهُ، أَْو َصبا َعلَْيهِ 

َع َما أَْمَكنَهُ َوَسقَطَ َعْنهُ َما َعلَْيِه فِيِه َحَرٌج فَقَْط َكثَُر أَْو قَلا لَِما َذَكْرنَاهُ، َوََل يَُجوُز أَْن يُْجمَ 

ٌم َوُغْسٌل، َوََل فِي طُهْ  ٍر َواِحٍد أَْيًضا إْذ لَْم يَأِْت بَِذلَِك نَصٌّ َوََل إْجَماٌع، إَلا فِي ُوُضوٍء تَيَمُّ

فِي َمْوِضٍع َواِحٍد َوقَْد َذَكْرنَاهُ قَْبُل َوهَُو: َمْن َمَعهُ َماٌء ََل يَُعمُّ بِِه َجِميَع أَْعَضاِء ُوُضوئِِه 

ِ تََعالَى التاْوفِيُق.  أَْو َجِميَع َجَسِدِه فَقَْط. َوبِاَّلَلا

 999]َمْن َشكَّ فِي اْلَماِء[م

َِ  َمْن َكاَن بَِحْضَرتِِه َماٌء َوَشكا أََولََغ فِيِه اْلَكْلُب أَْم ََل؟ أَْم هَُو فَْضُل اْمَرأٍَة أَْم ََل، فَلَهُ أَْن 

أَ بِِه لَِغْيِر َضُروَرٍة َوأَْن يَْغتَِسَل بِِه َكَذلَِك ِْلَناهُ َعلَى يَقِيٍن ِمْن طَهَ  اَرتِِه فِي أَْصلِِه، يَتََوضا

 ، َم َذلَِك فِيِه أَْم ََل، َواْلَحقُّ اْليَقِيُن ََل يُْسقِطُهُ الظانُّ َوَجَواِز التاْطِهيِر بِِه، ثُما َشكا هَْل ُحرِّ

ُ تََعالَى: }إِنا الظانا َل يُْغنِي ِمَن اْلَحقِّ َشْيئًا{ ]يونس:  أَْم  [ فَإِْن َشكا أَهَُو َماءٌ ٣٦قَاَل َّللاا

هَُو ُمْعتََصٌر ِمْن بَْعِض النابَاِت لَْم يَِحلا لَهُ اْلُوُضوُء بِِه َوََل اْلُغْسُل ِْلَناهُ لَْيَس َعلَى يَقِيٍن 

ِمْن أَناهُ َجاَز بِِه التاطَهُُّر يَْوًما َما، َواْلُوُضوُء َواْلُغْسُل فَْرَضاِن، فَََل يُْرفَُع اْلفَْرُض 

، فَإِْن  ا بِالشاكِّ َكاَن بَْيَن يََدْيِه إنَاَءاِن فََصاِعًدا فِي أََحِدِهَما َماٌء طَاِهٌر بِيَقِيٍن َوَسائُِرهَا ِمما

هُ َولََغ فِيِه اْلَكْلُب، أَْو فِيهَا َواِحٌد َولََغ فِيِه َكْلٌب َوَسائُِرهَا طَاِهٌر، َوََل يَُميُِّز ِمْن َذلَِك َشْيئًا فَلَ 

أَ بِأَيِّ  أَ أَْن يَتََوضا هَا َشاَء، َما لَْم يَُكْن َعلَى يَقِيٍن ِمْن أَناهُ قَْد تََجاَوَز َعَدَد الطااِهَراِت َوتََوضا

بَِما ََل يَِحلُّ اْلُوُضوُء بِِه، ِْلَنا ُكلا َماٍء ِمْنهَا فََعلَى أَْصِل طَهَاَرتِِه َعلَى اْنفَِراِدِه، فَإَِذا 

يَما ََل يَِحلُّ التاطَهُُّر بِِه فَقَْد َحَصَل َعلَى يَقِيِن اْلَحَراِم، فََعلَْيِه َحَصَل َعلَى يَقِيِن التاطَهُِّر فِ 

أَْن يُطَهَِّر أَْعَضاَءهُ إْن َكاَن َذلَِك اْلَماُء َحَراًما اْستِْعَمالُهُ ُجْملَةً، فَإِْن َكاَن فِيهَا َواِحٌد 

أَ ُمْعتََصٌر ََل يَْدِري، لَْم يَِحلا لَهُ اْلُوُضوُء بِ  َشْيٍء ِمْنهَا، ِْلَناهُ لَْيَس َعلَى يَقِيٍن ِمْن أَناهُ تََوضا

ِ تََعالَى التاْوفِيُق. ، َوبِاَّلَلا  بَِماٍء، َواْليَقِيُن ََل يَْرتَفُِع بِالظانِّ

 -كتاب الصَلة:

ٌع[م ََلةُ قِْسَماِن: فَْرٌض َوتَطَوُّ  999]َمْسأَلَةٌ: الصَّ

ِ َعزا َوَجلا َوهَُو  قال ابن حزم: فَاْلفَْرُض هُوَ  الاِذي َمْن تََرَكهُ َعاِمًدا، َكاَن َعاِصيًا َّلِلا

لََواُت اْلَخْمُس: الظُّْهُر َواْلَعْصُر َواْلَمْغِرُب َواْلِعَشاُء اْْلَِخيَرةُ َواْلفَْجُر. َواْلقََضاُء لَِما  الصا

فَْرُض قِْسَماِن: فَْرٌض ُمتََعياٌن َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم نَِسَي ِمْنهَا أَْو نَاَم َعْنهَا هَُو ِهَي نَْفُسهَا، َوالْ 
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َعاقٍِل بَالٍِغ، َذَكٍر أَْو أُْنثَى، ُحرٍّ أَْو َعْبٍد، َوهَُو َما َذَكْرنَاهُ؛ َوفَْرٌض َعلَى اْلِكفَايَِة؛ يَْلَزُم ُكلا 

ََلةُ َعلَى َجنَائِِز اْلُمْسلِِميَن. َمْن َحَضَر؛ فَإَِذا قَاَم بِِه بَْعُضهُْم َسقَطَ َعْن َسائِِرِهْم، َوهُوَ   الصا

ِ َعزا َوَجلا بَِذلَِك، َوهَُو اْلِوْترُ  ُع هَُو َما إْن تََرَكهُ اْلَمْرُء َعاِمًدا لَْم يَُكْن َعاِصيًا َّلِلا  َوالتاطَوُّ

حَ  ى، َوَما يَتَنَفاُل اْلَمْرُء قَْبَل َوَرْكَعتَا اْلفَْجِر َوَصََلةُ اْلِعيَدْيِن َواَِلْستِْسقَاُء َواْلُكُسوُف َوالضُّ

ُع بِِه اْلَمْرُء،  ُد اللاْيِل َوُكلُّ َما يَتَطَوا ْشفَاُع فِي َرَمَضاَن َوتَهَجُّ َصََلِة اْلفَْرِض َوبَْعَدهَا، َواْْلِ

 َويُْكَرهُ تَْرُك ُكلِّ َذلَِك.

ِع، لِِْلَحَ  ِ وقال أيضا: إَلا أَنا اْلِوْتَر أَْوَكُد التاطَوُّ  -اِديِث الاتِي َذَكْرنَا ِمْن أَْمِر َرُسوِل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  َحى َوَرْكَعتَاِن ِعْنَد ُدُخوِل -َصلاى َّللاا ؛ ثُما أَْوَكُدهَا بَْعَد اْلِوْتِر َصََلةُ الضُّ

ََل  ةَ؛ َوَصََلةُ اْلُكُسوِف اْلَمْسِجِد، َوَصََلةُ َمْن َصلاى ثُما َوَجَد َجَماَعةً يَُصلُّوَن تِْلَك الصا

ِ »َوأَْربٌَع بَْعَد اْلُجُمَعِة  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -؛ ِْلَنا َرُسوَل َّللاا ، َوَما أََمَر « أََمَر بِهَِذهِ  -َصلاى َّللاا

ا لَْم يَأُْمْر بِِه. -َعلَْيِه الساََلُم  -بِِه   فَهَُو أَْوَكُد ِمما

 قاعدة أصولية: الفرق بين الفرض والواجب ☆

 قال ابن حزم : َوقَاَل قَْوٌم: هَهُنَا قِْسٌم ثَالٌِث َوهَُو اْلَواِجُب.

ٍد: هََذا َخطَأٌ؛ ِْلَناهُ َدْعَوى بََِل بُْرهَاٍن، َوقَْوٌل ََل يُْفهَُم، َوََل يَْقِدُر قَائِلُهُ َعلَى  قَاَل أَبُو ُمَحما

ِع أَْن يُبَيَِّن ُمرَ  اَدهُ فِيِه ،فَإِْن قَالُوا: إنا بَْعَض َذلَِك أَْوَكُد ِمْن بَْعٍض، قُْلنَا: نََعْم، بَْعُض التاطَوُّ

ًعا، لَِكْن أَْخبُِرونَا َعْن  أَْوَكُد ِمْن بَْعٍض، َولَْيَس َذلَِك بُِمْخِرِج َشْيٍء ِمْنهُ َعْن أَْن يَُكوَن تَطَوُّ

؟ أَْم هََذا الاِذي قُْلتُْم: هَُو وَ  ِ َعزا َوَجلا ٌع، أَيَُكوُن تَاِرُكهُ َعاِصيًا َّلِلا اِجٌب ََل فَْرٌض، َوََل تَطَوُّ

ََل يَُكوُن َعاِصيًا؟ َوََل بُدا ِمْن أََحِد هََذْيِن اْلقِْسَمْيِن، َوََل َسبِيَل إلَى قِْسٍم ثَالٍِث، فَإِْن َكاَن 

 تَاِرُكهُ لَْيَس َعاِصيًا فَلَْيَس فَْرًضا. تَاِرُكهُ َعاِصيًا فَهَُو فَْرٌض؛ َوإِْن َكانَ 

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

 الوتر واجب .)أبو حنيفة(■

 تهجد الليل فرض.)روى عن الحسن(■

الوتر سنة.)على وعبادة بن الصامت وابن عمر وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ■

ِميَن َوالْ  ِريَن.وعطاء والشافعي َوَداُود َوُجْمهُوِر اْلُمتَقَدِّ  ُمتَأَخِّ

َب، َوَكانَْت ُجْرَحةً فِي َشهَاَدتِِه.)مالك(■  الوتر لَْيَس فَْرًضا، َولَِكْن َمْن تََرَكهُ أُدِّ

 -اِلحاديث واآلثار:■

ِ يَقُوُل ■ ِ »عن طَْلَحةَ ْبَن ُعبَْيِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َجاَء َرُجٌل إلَى َرُسوِل َّللاا  -َصلاى َّللاا

ِ فَإِذَ  ْسََلِم؛ فَقَاَل َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ا هَُو يَْسأَُل َعْن اْْلِ : َخْمُس َصلََواٍت -َصلاى َّللاا
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َع َوَذَكَر بَاقَِي اْلَحِديِث  ؟ قَاَل: ََل إَلا أَْن تَتَطَوا فِي اْليَْوِم َواللاْيلَِة قَاَل هَْل َعلَيا َغْيُرهُنا

ُجلُ  ِ فَأَْدبََر الرا ِ ََل أَِزيُد َعلَى هََذا َوََل أَْنقُُص ِمْنهُ؛ فَقَاَل َرُسوُل َّللاا  -، َوهَُو يَقُوُل َوَّللَاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم   « .: أَْفلََح إْن َصَدقَ -َصلاى َّللاا

ِ ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَاِل َرُسوِل َّللاا َ » -َصلاى َّللاا  صحيح(«) فَْليُِطْعهُ َمْن نََذَر أَْن يُِطيَع َّللاا

ْسَراِء ■  ِ  -َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك فََذَكَر َحِديَث اْْلِ ُ َعلَْيِه  -َوفِيِه أَنا َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

تِي َخْمِسيَن َصََلةً " ثُما َذَكَر  -َوَسلاَم  ُ َعزا َوَجلا َعلَى أُما ُم َعلَْيِه الساََل  -قَاَل: " فَفََرَض َّللاا

ُمَراَجَعتَهُ لَِربِِّه َعزا َوَجلا فِي َذلَِك؛ إلَى أَْن قَاَل " فََراَجْعت َربِّي " فَقَاَل: " ِهَي َخْمٌس  -

{ )صحيح(  َوِهَي َخْمُسوَن }َما يُبَداُل اْلقَْوُل لََديا

لُهُ، فَصَ  ِ َعزا َوَجلا َمأُْموٌن تَبَدُّ لََواِت ََل تُبَداُل قال ابن حزم: فَهََذا َخبٌَر ِمْن َّللاا حا أَنا الصا

، فَبَطََل بِهََذا قَْوُل َمْن قَاَل: إنا اْلِوتْ  َر أَبًَدا َعْن َخْمٍس َوأَِمناا الناْسَخ فِي َذلَِك أَبًَدا بِهََذا الناصِّ

َد اللاْيِل فَْرٌض.  فَْرٌض، َوإِنا تَهَجُّ

ِ َجاَء َرُجٌل »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -إلَى َرُسوِل َّللاا فَقَاَل: يَا  -َصلاى َّللاا

ََلةُ ِمْن َجْوِف اللاْيِل قَاَل: أَيُّ  ََلِة أَْفَضُل بَْعَد اْلَمْكتُوبَِة؟ قَاَل: الصا ِ أَيُّ الصا َرُسوَل َّللاا

ِ الاذِ  يَاِم أَْفَضُل بَْعَد َرَمَضاَن؟ قَاَل: َشْهُر َّللاا مَ الصِّ  )صحيح(« ي يَْدُعونَهُ اْلُمَحرا

ِد اللاْيِل.. َد اللاْيِل لَْيَس ِمْن اْلَمْكتُوبَِة؛ َواْلِوْتُر ِمْن تَهَجُّ  قال ابن حزم: فََصحا أَنا تَهَجُّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَْوَل َرُسوِل َّللاا ِ ْبِن َعْمٍرو  -َصلاى َّللاا ِ »لَِعْبِد َّللاا  ََل تَُكْن ِمْثَل يَا َعْبَد َّللاا

 )صحيح(« فََُلٍن َكاَن يَقُوُم ِمْن اللاْيِل فَتََرَك قِيَاَم اللاْيلِ 

ُ َعْن َجِميِعِهْم  -َعلَْيِه الساََلُم  -قَْولُهُ ■ ِ ْبِن ُعَمَر َرِضَي َّللاا لَِحْفَصةَ َعْن أَِخيهَا َعْبِد َّللاا

ِ لَْو َكانَ » ُجُل َعْبُد َّللاا  صحيح(«)يَُصلِّي ِمْن اللاْيلِ  نِْعَم الرا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن النابِيِّ ■  اْجَعلُوا آِخَر َصََلتُِكْم بِاللاْيِل »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)ِوْتًرا

ْبَح بِاْلِوْترِ : »-َعلَْيِه الساََلُم  -َوقَْولُهُ ■  اْلقُْرآِن  يَا أَْهلَ »َو « بَاِدُروا الصُّ

 صحيح(«)أَْوتُِروا

إنا الشاْيطَاَن يَْعقُِد َعلَى قَافِيَِة َرْأِس أََحِدُكْم إَذا هَُو نَاَم ثَََلَث ُعقٍَد يَْضِرُب ُكلا ُعْقَدٍة ■ »

َب الناْفِس، َعلَْيَك لَْيٌل طَِويٌل فَاْرقُْد َوفِي آِخِرِه فَإِْن َصلاى اْنَحلاْت ُعْقَدةٌ فَأَْصبََح نَِشيطًا طَيِّ 

 صحيح(«)َوإَِلا أَْصبََح َخبِيَث الناْفِس َكْسََلنَ 

: إْذ ُذِكَر لَهُ َرُجٌل لَْم يََزْل نَائًِما َحتاى أَْصبََح َما قَاَم إلَى -َعلَْيِه الساََلُم  -َوقَْولُهُ ■ 

ََلِة، فَقَاَل   )صحيح( « بَاَل الشاْيطَاُن فِي أُُذنِهِ : »-َعلَْيِه الساََلُم  -الصا
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 قال ابن حزم: إناَما هَُو َعلَى اْلفَْرِض َونَْوِمِه َعْنهُ لَِما َذَكْرنَا.

 َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: اْلِوْتُر لَْيَس بَِحْتٍم َولَِكناهُ ُسناةٌ.)صحيح(■ 

 ■ ِ لَِميِّ أَنا َرُسوَل َّللاا ُ  -َعْن أَبِي قَتَاَدةَ السُّ إَذا َدَخَل أََحُدُكْم »قَاَل:  -َعلَْيِه َوَسلاَم  َصلاى َّللاا

 .)صحيح(« اْلَمْسِجَد فَْليَْرَكْع َرْكَعتَْيِن قَْبَل أَْن يَْجلِسَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَْوَصانِي َخلِيلِي »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل ■  بِِصيَاِم ثَََلثَِة أَيااٍم ِمْن  -َصلاى َّللاا

َحى َوأَْن أَْوتَِر قَْبَل أَْن أَْرقُدَ  ُكلِّ َشْهرٍ   )صحيح(« َوَرْكَعتَْي الضُّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي َذرٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ََلةَ لَِوْقتِهَا، : »-َصلاى َّللاا فََصلِّ الصا

ََلةُ فََصلِّ َمَعهُْم فَإِناهَا ِزيَاَدةُ   )صحيح(« َخْيرٍ  ثُما إْن أُقِيَمْت الصا

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أََمَرنَا َرُسوُل َّللاا أَْن نَُصلَِّي أَْربًَعا بَْعَد  -َصلاى َّللاا

 .)صحيح(« اْلُجُمَعةِ 

َمَر إنا الشاْمَس َواْلقَ »َعْن اْلَحَسِن ْبِن أَبِي بَْكَرةَ عن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ■ 

 )صحيح(« ََل يَْنَكِسفَاِن لَِمْوِت أََحٍد فَإَِذا َرأَْيتُُموهَُما فََصلُّوا َواْدُعوا َحتاى يَْنَكِشَف َما بُِكمْ 

َجاِل َوالنَِّساِء[م  999]َمْسأَلَةٌ ََل َصََلةَ َعلَى َمْن لَْم يَْبلُْغ ِمْن الرِّ

َجاِل َوالنَِّساِء؛ َويُْستََحبُّ لَْو ُعلُِّموهَا قال ابن حزم: َوََل َصََلةَ َعلَى َمْن لَْم يَْبلُْغ  ِمْن الرِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -إَذا َعقَلُوهَا؛ لِقَْوِل َرُسوِل َّللاا ُرفَِع اْلقَلَُم »الاِذي قَْد َذَكْرنَاهُ قَْبُل  -َصلاى َّللاا

بِيا َحتاى يَْبلُغَ  ِ » ؛ َوقَدْ « َعْن ثَََلثٍَة فََذَكَر فِيِه الصا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعلاَم َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

هُ فِيهَا - ََلِة َوأَما ، َويُْستََحبُّ إَذا بَلََغ َسْبَع ِسنِيَن « اْبَن َعبااٍس قَْبَل بُلُوِغِه بَْعَض ُحْكِم الصا

َب َعلَْيهَا. َب َعلَْيهَا فَإَِذا بَلََغ َعْشَر ِسنِيَن أُدِّ  أَْن يَُدرا

 ِ ِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا بِيِع ْبِن ُسْبَرةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ ثَنَاهُ ..ٍ َعْن َعْبِد اْلَملِِك ْبِن الرا  لَِما َحدا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - ََلِة إَذا بَلََغ َسْبَع ِسنِيَن، فَإَِذا بَلََغ َعْشَر : »-َصلاى َّللاا بِيا بِالصا ُمُروا الصا

 « .يَن فَاْضِربُوهُ َعلَْيهَاِسنِ 

 999]ََل َصََلة َعلَى مجنون َوََل مغمى َعلَْيِه َوََل حائض َوََل نفساء[م

قال ابن حزم: َوََل َعلَى َمْجنُوٍن، َوََل ُمْغًمى َعلَْيِه، َوََل َحائٍِض، َوََل نُفََساَء، َوََل قََضاَء 

نُوُن َواْلُمْغَمى َعلَْيِه؛ أَْو طَهَُرْت اْلَحائُِض َوالنُّفََساُء فِي َعلَى َواِحٍد ِمْنهُْم إَلا َما أَفَاَق اْلَمجْ 

ََلِة. ُخوَل فِي الصا  َوْقٍت أَْدَرُكوا فِيِه بَْعَد الطاهَاَرِة الدُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بُْرهَاُن َذلَِك قَْوُل َرُسوِل َّللاا َذَكَر ُرفَِع اْلقَلَُم َعْن ثَََلثٍَة فَ » -َصلاى َّللاا

ا اْلَحائُِض َوالنُّفََساُء، َوإِْسقَاطُ اْلقََضاِء َعْنهَا فَإِْجَماٌع ُمتَيَقاٌن..« اْلَمْجنُوَن َحتاى يُفِيقَ   َوأَما
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وقال أيضا: اْلُمْغَمى َعلَْيِه ََل يَْعقُِل، َوََل يَْفهَُم؛ فَاْلِخطَاُب َعْنهُ ُمْرتَفٌِع، َوإَِذا َكاَن ُكلُّ َمْن 

وهَا فِيِه: فَََل يَُجوُز أََداُقهَا َذَكْرنَ  ا َغْيَر ُمَخاطٍَب بِهَا فِي َوْقتِهَا الاِذي أُْلِزَم النااُس أَْن يَُؤدُّ

ُ تََعالَى بِهَا ََل تَ  ُ تََعالَى بَِذلَِك، َوَصََلةٌ لَْم يَأُْمْر َّللاا ِجُب، فِي َغْيِر َوْقتِهَا؛ ِْلَناهُ لَْم يَأُْمْر َّللاا

 ِ   تََعالَى التاْوفِيُق.َوبِاَّلَلا

 -أقوال الصحابة والفقهاء:■

اِد ْبِن أَبِي ■  اِر ْبِن يَاِسٍر َوَعطَاٍء َوُمَجاِهٍد َوإِْبَراِهيَم َوَحما المغمى عليه يقضي.) َعما

 ُسلَْيَماَن َوقَتَاَدةَ( 

 )سفيان(يَْقِضي إْن أَفَاَق ِعْنَد ُغُروِب الشاْمِس الظُّْهَر َواْلَعْصَر فَقَْط.■ 

، فَإِْن أُْغِمَي َعلَْيِه أَْكثَُر لَْم يَْقِض َشْيئًا.)أبو ■  إْن أُْغِمَي َعلَْيِه َخْمُس َصلََواٍت قََضاهُنا

 حنيفة(

ِد ْبِن ■ ليس عليه قضاء.)ابن عمر وطاوس والزهري و اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ َوُمَحما

 ِسيِريَن وعاصم بن بهدلة (

 اِلحاديث واآلثار:

ََلةَ ثُما أَفَاَق ■  ةً ُغلَِب فِيهَا َعلَى َعْقلِِه َحتاى تََرَك الصا َعْن نَافٍِع أَنا اْبَن ُعَمَر اْشتََكى َمرا

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن نَافٍِع: أُْغِمَي َعلَى اْبِن ُعَمَر  ََلِة؛ َوَعْن َعْبِد َّللاا فَلَْم يَُصلِّ َما تََرَك ِمْن الصا

 لَْم يَْقِض َما فَاتَهُ.يَْوًما َولَْيلَةً فَ 

ََلِة أَْو نَاَم َعْنَها َحتَّى َخَرَج َوْقتَُها[م  999]َمْسأَلَةٌ َسِكَر َحتَّى َخَرَج َوْقُت الصَّ

ََلِة أَْو نَاَم َعْنهَا َحتاى َخَرَج َوْقتُهَا أَْو  ا َمْن َسِكَر َحتاى َخَرَج َوْقُت الصا قال ابن حزم: َوأَما

ةً أَْن يَُصلُّوهَا أَبًَدا.نَِسيَهَا َحتاى   َخَرَج َوْقتُهَا: فَفُِرَض َعلَى هَُؤََلِء َخاصا

َلةَ َوأَْنتُْم ُسَكاَرى َحتاى تَْعلَُموا َما تَقُولُوَن{ ]النساء:  ُ تََعالَى: }َل تَْقَربُوا الصا قَاَل َّللاا

ُ تََعالَى لِلساْكَراِن أَْن يَُصلَِّي حَ ٤٣ تاى يَْعلََم َما يَقُوُل... َوهََذا ُكلُّهُ إْجَماٌع [ فَلَْم يُبِْح َّللاا

 ُمتَيَقاٌن.

 -اِلحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي قَتَاَدةَ أَنا َرُسوَل َّللاا لَْيَس فِي الناْوِم »قَاَل: إناهُ  -َصلاى َّللاا

 ِ َذا نَِسَي أََحُدُكْم َصََلةً أَْو نَاَم َعْنهَا فَْليَُصلِّهَا إَذا تَْفِريطٌ، إناَما التاْفِريطُ فِي اْليَقَظَِة فَإ

 صحيح(«)َذَكَرهَا

ََلِة َحتَّى َخَرَج َوْقتَُها[م َد تَْرَك الصَّ  992]َمْسأَلَةٌ تََعمَّ
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ََلِة َحتاى َخَرَج َوْقتُهَا فَهََذا ََل يَْقِدُر  َد تَْرَك الصا ا َمْن تََعما َعلَى قََضائِهَا قال ابن حزم: َوأَما

ِع؛ لِيُْثقَِل ِميَزانَهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة؛ َوْليَتُْب  أَبًَدا، فَْليُْكثِْر ِمْن فِْعِل اْلَخْيِر َوَصََلِة التاطَوُّ

. َ َعزا َوَجلا  َوْليَْستَْغفِْر َّللاا

ِ تََعالَى: }فََوْيٌل لِْلُمَصلِّينَ  ِة قَْولِنَا قَْوُل َّللاا [ }الاِذيَن هُْم َعْن ٤{ ]الماعون: بُْرهَاُن ِصحا

[ وقَْوله تََعالَى: }فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌف أََضاُعوا ١َصَلتِِهْم َساهُوَن{ ]الماعون: 

َلةَ َواتابَُعوا الشاهََواِت فََسْوَف يَْلقَْوَن َغي ًا{ ]مريم:  [ فَلَْو َكاَن اْلَعاِمُد لِتَْرِك ١٨الصا

ََلِة ُمْدرِ  ؛ َكَما ََل َوْيَل، َوََل الصا ًكا لَهَا بَْعَد ُخُروِج َوْقتِهَا لََما َكاَن لَهُ اْلَوْيُل، َوََل لَقَِي اْلَغيا

َرهَا إلَى آَخِر َوْقتِهَا الاِذي يَُكوُن ُمْدِرًكا لَهَا. ؛ لَِمْن أَخا  َغيا

َ تََعالَى َجَعَل لُِكلِّ َصََلِة فَْرٍض وَ  ْقتًا َمْحُدوَد الطاَرفَْيِن، يَْدُخُل فِي ِحيٍن َوأَْيًضا فَإِنا َّللاا

هَا  هَا قَْبَل َوْقتِهَا َوبَْيَن َمْن َصَلا َمْحُدوٍد؛ َويَْبطُُل فِي َوْقٍت َمْحُدوٍد، فَََل فَْرَق بَْيَن َمْن َصَلا

اْلقََضاَء إيَجاُب َشْرٍع، بَْعَد َوْقتِهَا؛ ِْلَنا ِكلَْيِهَما َصلاى فِي َغْيِر اْلَوْقِت.. َوأَْيًضا فَإِنا 

ِ تََعالَى َعلَى لَِساِن َرُسولِِه... فَلَْو َجاَز أََداُقهَا بَْعَد اْلَوْقِت لََما  َوالشاْرُع ََل يَُجوُز لَِغْيِر َّللاا

ِ ِمْن آِخَر َوْقتِهَا َمْعنًى؛ َولََكاَن لَْغًوا ِمْن اْلَكََلِم وَ  -َعلَْيِه الساََلُم  -َكاَن لِتَْحِديِدِه  َحاَشا َّلِلا

 هََذا.

َوأَْيًضا فَإِنا ُكلا َعَمٍل ُعلَِّق بَِوْقٍت َمْحُدوٍد فَإِناهُ ََل يَِصحُّ فِي َغْيِر َوْقتِِه، َولَْو َصحا فِي 

ِ تََعالَى التا   ْوفِيُق..َغْيِر َذلَِك اْلَوْقِت لََما َكاَن َذلَِك اْلَوْقُت َوْقتًا لَهُ، َوهََذا بَيٌِّن، َوبِاَّلَلا

ا أَْمٌر َغْيُر ُمعَ  ِ َعزا َوَجلا فَإِناهُ ُمْنقَِسٌم َعلَى ثَََلثَِة أَْوُجٍه ََل َرابَِع لَهَا إما لاٍق َوُكلُّ أَْمِر َّللاا

َعاِء وَ  ِع َوالدُّ َي، َكاْلِجهَاِد َواْلُعْمَرِة َوَصَدقَِة التاطَوُّ َغْيِر بَِوْقٍت؛ فَهََذا يُْجِزُئ أَبًَدا َمتَى أُدِّ

: َوَساِرُعوا  ِ َعزا َوَجلا َي؛ َواْلُمَساَرَعةُ إلَْيِه أَْفَضُل؛ لِقَْوِل َّللاا َذلَِك، فَهََذا يُْجِزُئ َمتَى أُدِّ

ا أَْمٌر ُمَعلاٌق بَِوْقٍت ٥٣٣إِلَى َمْغفَِرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجناٍة َعْرُضهَا{ ]آل عمران:  [ ، َوإِما

ِل غَ  َكاِة َونَْحِوهَا، فَهََذا ََل يُْجِزُئ قَْبَل َوْقتِِه، َوََل يَْسقُطُ َمْحُدوِد اْْلَوا ْيُر َمْحُدوِد اآْلِخِر َكالزا

 بَْعَد ُوُجوبِِه أَبًَدا؛ ِْلَناهُ ََل آِخَر لَِوْقتِِه، َواْلُمبَاَدَرةُ إلَْيِه أَْفَضُل؛ لَِما َذَكْرنَا.

ا أَْمٌر ُمَعلاٌق بَِوْقٍت َمْحُدودٍ  لِِه َوآِخِرِه فَهََذا ََل يُْجِزُئ قَْبَل َوْقتِِه، َوََل بَْعَد َوْقتِِه؛  َوإِما أَوا

ََلِة َواْلَحجِّ َوَصْوِم َرَمَضاَن  لِِه َوآِخِرِه َوَوَسِطِه َكالصا َويُْجِزُئ فِي َجِميِع َوْقتِِه فِي أَوا

 َونَْحِو َذلَِك.

ْوَم ََل َونَقُوُل لَِمْن َخالَفَنَا: قَْد َوافَْقتُُمو نَا َعلَى أَنا اْلَحجا ََل يُْجِزُئ فِي َغْيِر َوْقتِِه، َوأَنا الصا

ََلِة؟ َوُكلُّ َذلَِك ُذو َوْقٍت َمْحُدوٍد  يُْجِزُئ فِي َغْيِر الناهَاِر؛ فَِمْن أَْيَن أََجْزتُْم َذلَِك فِي الصا

لِِه َوآِخِرِه؟ َوهََذا َما ََل اْنفَِكاَك ِمْنهُ....  أَوا

ََلِة فِي تَأِْخيِرهَا َعْن َوْقتِهَا بَِوْجٍه ِمْن  ُ تََعالَى ُعْذًرا لَِمْن ُخوِطَب بِالصا َوَما َجَعَل َّللاا

 اْلُوُجوِه، ََل فِي َحاِل اْلُمطَاَعنَِة َواْلقِتَاِل َواْلَخْوِف َوِشداِة اْلَمَرِض َوالسافَِر.
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ُ تََعالَى: }َوإَِذا ُكْنَت فِي َلةَ فَْلتَقُْم طَائِفَةٌ ِمْنهُْم َمَعَك{ ]النساء: َوقَاَل َّللاا ِهْم فَأَقَْمَت لَهُُم الصا

ُ ٨٣٨[ ، َوقَاَل تََعالَى: }فَإِْن ِخْفتُْم فَِرَجاَل أَْو ُرْكبَانًا{ ]البقرة: ٥٠٨ [ َولَْم يَْفَسْح َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -تََعالَى، َوََل َرُسولُهُ  هَا فِي تَ  -َصلاى َّللاا ْرِكهَا َعْن َوْقتِهَا َحتاى َصَلا

بِطَائِفَتَْيِن ُوُجوهُ إْحَدى الطاائِفَتَْيِن إلَى َغْيِر اْلقِْبلَِة، َعلَى َما نَْذُكُر فِي َصََلِة اْلَخْوِف إْن 

. ُ َعزا َوَجلا  َشاَء َّللاا

اْلُمْدنَِف، بَْل أُِمَر إْن َعَجَز َعْن  َولَْم يَْفَسْح تََعالَى فِي تَأِْخيِرهَا َعْن َوْقتِهَا لِْلَمِريضِ 

ِم إْن َعَجَز َعْن  ََلِة قَائًِما أَناهُ يَُصلِّي قَاِعًدا فَإِْن َعَجَز َعْن اْلقُُعوِد فََعلَى َجْنٍب؛ َوبِالتايَمُّ الصا

ٍم إْن َعَجَز َعْن التَُّراِب فَِمْن أَْيَن أََجاَز َمْن أَجَ  َد تَْرِكهَا َحتاى اْلَماِء، َوبَِغْيِر تَيَمُّ اَز تََعمُّ

ْيِر يَْخُرَج َوْقتُهَا؟ ثُما أََمَرهُ بِأَْن يَُصلِّيَهَا بَْعَد اْلَوْقِت، َوأَْخبََرهُ بِأَناهَا تُْجِزئُهُ َكَذلَِك؛ ِمْن غَ 

 قُْرآٍن، َوََل ُسناٍة، ََل َصِحيَحٍة، َوََل َسقِيَمٍة، َوََل قَْوٍل لَِصاِحٍب، َوََل قِيَاٍس.

ِ »َوقَْد أَْقَدَم بَْعُضهُْم فََذَكَر  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َصََلةَ َرُسوِل َّللاا يَْوَم اْلَخْنَدِق الظُّْهَر  -َصلاى َّللاا

ًدا َذاِكًرا  -َعلَْيِه الساََلُم  -، ثُما أََشاَر إلَى أَناهُ « َواْلَعْصَر بَْعَد ُغُروِب الشاْمسِ  تََرَكهَا ُمتََعمِّ

 .لَهَا

 ِ ْن أََجاَز َذلَِك ِمْن َرُسوِل َّللاا ٌد ِمما : َوهََذا ُكْفٌر ُمَجرا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَاَل َعلِيٌّ ؛ -َصلاى َّللاا

ِة  وَن َمَعنَا بََِل ِخََلٍف ِمْن أََحِدِهْم، َوََل ِمْن أََحٍد ِمْن اْْلُما َد  -ِْلَناهُْم ُمقِرُّ فِي أَنا َمْن تََعما

؛ تَْرَك  ُح الشاهَاَدِة، ُمْستَِحقٌّ َصََلِة فَْرٍض َذاِكًرا لَهَا َحتاى يَْخُرَج َوْقتُهَا، فَإِناهُ فَاِسٌق ُمَجرا

 ِ ْرِب َوالناَكاِل، َوَمْن أَْوَجَب َشْيئًا ِمْن الناَكاِل َعلَى َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لِلضا َصلاى َّللاا

َع َعلَْيِه بِاْلفِْسِق أَْو بَِجْرِحِه فِي َشهَاَدتِِه، فَهَُو َكافٌِر ُمْشِرٌك ُمْرتَدٌّ َكاْليَهُوِد أَْو َوَصفَهُ َوقَطَ  -

ِم َواْلَماِل؛ بََِل ِخََلٍف ِمْن أََحٍد ِمْن اْلُمْسلِِميَن.  َوالناَصاَرى؛ َحََلُل الدا

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

ِ، َوَسْعُد ْبُن أَبِي َوقااٍص بمثل قول المؤلف يقول ) ُعَمُر ْبُن ■ اْلَخطااِب َواْبنُهُ َعْبُد َّللاا

ِد ْبِن  ، َوُمَحما ِد ْبِن أَبِي بَْكٍر، َوبَِديٌل اْلُعقَْيلِيِّ َوُسلَْيَماُن َواْبُن َمْسُعوٍد َواْلقَاِسُم ْبُن ُمَحما

ِ، َوُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلعَ  ُف ْبُن َعْبِد َّللاا  ِزيِز َوَغْيُرهُْم(ِسيِريَن َوُمطَرِّ

 يَْقِضيهَا بَْعَد ُخُروِج اْلَوْقِت.)مالك وأبو حنيفة والشافعي(■ 

َد تَْرَك َصََلٍة أَْو َصلََواٍت فَإِناهُ يَُصلِّيهَا قَْبَل الاتِي َحَضَر َوْقتُهَا ■  إْن َكانَْت  -َمْن تََعما

َد تَْرَكهَا َخْمَس َصلََواٍت فَأَقَلا  َسَواٌء َخَرَج َوْقُت اْلَحاِضَرِة أَْو لَْم يَْخُرْج؛ فَإِْن  -الاتِي تََعما

 َكانَْت أَْكثََر ِمْن َخْمِس َصلََواٍت بََدأَ بِاْلَحاِضَرِة.)مالك وأبو حنيفة(

 تجوز الصَلة قبل الوقت .)ابن عباس والحسن البصري(■
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ًدا َحتاى يَْخرُ ■  .) َجاَء َعْن َمْن تََرَك َصََلةَ فَْرٍض َواِحَدٍة ُمتََعمِّ َج َوْقتُهَا فَهَُو َكافٌِر ُمْرتَدٌّ

َحابَِة  ْحَمِن ْبِن َعْوٍف َوُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل َوأَبِي هَُرْيَرةَ َوَغْيِرِهْم ِمْن الصا  -ُعَمَر َوَعْبِد الرا

ُ َعْنهُْم (  َرِضَي َّللاا

 -اِلحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَيْ  -َعْن َرُسوِل َّللاا َمْن فَاتَْتهُ َصََلةُ اْلَعْصِر فََكأَناَما ُوتَِر أَْهلَهُ » -ِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

 صحيح(«)َوَمالَهُ 

قال ابن حزم: فََصحا أَنا َما فَاَت فَََل َسبِيَل إلَى إْدَراِكِه، َولَْو أُْدِرَك أَْو أَْمَكَن أَْن يُْدِرَك؛ 

 بًَدا، َوهََذا ََل إْشَكاَل فِيِه..لََما فَاَت، َكَما ََل تَفُوُت اْلَمْنِسياةُ أَ 

ِ ْبِن ِحَراٍش قَاَل: َرأَى اْبُن ُعَمَر َرُجًَل يَْقَرأُ َصِحيفَةً، فَقَاَل لَهُ: يَا هََذا ■  َعْن َعْبِد َّللاا

ََلةَ لَِوْقتِهَا، فََصلِّ ثُما اْقَرْأ َما   بََدا لَك.)صحيح(اْلقَاِرُئ؛ إناهُ ََل َصََلةَ؛ لَِمْن لَْم يَُصلِّ الصا

 ■ ُ ََلةَ لَهَا َوْقٌت َشَرطَهُ َّللاا أَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب قَاَل فِي ُخْطبَتِِه بِاْلَجابِيَِة: أَََل، َوإِنا الصا

 ََل تَْصلُُح إَلا بِِه.)صحيح(

ِ  -قَاَل ُسلَْيَماُن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلا  -هَُو َصاِحُب َرُسوِل َّللاا ََلةُ ِمْكيَاٌل؛ فََمْن -َم َصلاى َّللاا : الصا

 َوفاى ُوفَِّي لَهُ؛ َوَمْن طَفاَف فَقَْد َعلِْمتُْم َما قِيَل فِي اْلُمطَفِّفِيَن.)صحيح(

ََلةَ َعْن َوْقتِهَا فَقَْد طَفاَف. َر الصا  قال المؤلف: َمْن أَخا

ِ تََعالَى: }الاِذيَن هُْم َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعِد ْبِن أَبِي َوقااٍص َعْن أَبِيِه أَ ■  ناهُ قَاَل فِي قَْوِل َّللاا

ْهُو التاْرُك َعْن اْلَوْقِت.)صحيح(١َعْن َصَلتِِهْم َساهُوَن{ ]الماعون:   [ قَاَل: السا

ِ ْبِن َمْسُعوٍد }الاِذيَن هُْم َعلَى َصَلتِِهْم َدائُِموَن{ ]المعارج: ■   [ }َوالاِذينَ ٨٣قِيَل لَِعْبِد َّللاا

[ فَقَاَل: َذلَِك َعلَى َمَواقِيتِهَا. قَالُوا: َما ُكناا ٣٤هُْم َعلَى َصَلتِِهْم يَُحافِظُوَن{ ]المعارج: 

 نََرى َذلَِك إَلا َعلَى تَْرِكهَا، قَاَل تَْرُكهَا هَُو اْلُكْفُر.)صحيح(

يَق حِ ■  دِّ ِد ْبِن أَبِي بَْكٍر الصِّ ُروَن َمالٌِك أَنا اْلقَاِسَم ْبَن ُمَحما يَن َكانَْت بَنُو أَُمياةَ يَُؤخِّ

ََلةَ، أَناهُ َكاَن يَُصلِّي فِي بَْيتِِه، ثُما يَأْتِي اْلَمْسِجَد يَُصلِّي َمَعهُْم، فَُكلَِّم فِي َذلَِك، فَقَاَل  الصا

تَْيِن أََحبُّ إلَيا ِمْن أَْن ََل أَُصلَِّي َشْيئًا.  أَُصلِّي َمرا

ٌع، فَهَُما قال المؤلف: فَهََذا يُ  ََلةَ اْْلُولَى َكانَْت فَْرَضهُ َواْْلُْخَرى تَطَوُّ ُح أَنا الصا َوضِّ

ََلةَ بَْعَد اْلَوْقِت لَْيَسْت َصََلةً أَْصًَل، َوََل ِهَي َشْيٌء.  َصََلتَاِن َصِحيَحتَاِن، َوإِنا الصا

َ تَعَ ■  الَى َذَكَر أَْقَواًما فََعابَهُْم فَقَاَل: }أََضاُعوا أَنا ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعِزيِز قَاَل: َسِمْعت َّللاا

َلةَ َواتابَُعوا الشاهََواِت فََسْوَف يَْلقَْوَن َغي ًا{ ]مريم:  [ َولَْم تَُكْن إَضاَعتُهُْم إيااهَا، ١٨الصا

ُروهَا   َعْن َوْقتِهَا.)صحيح(أَْن تََرُكوهَا؛ َولَْو تََرُكوهَا لََكانُوا بِتَْرِكهَا ُكفااًرا، َولَِكْن أَخا
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عن أَنٍَس؛ إناهُْم اْشتَداْت اْلَحْرُب َغَداةَ فَْتِح تُْستََر فَلَْم يَُصلُّوا إَلا بَْعَد طُلُوِع ■ 

 الشاْمِس.)ضعيف()مكحول لم يدرك أنسا(

َ تََعا ََلِة َحتَّى َخَرَج َوْقتَُها َويَْستَْغفَِر َّللاَّ َد تَْرَك الصَّ لَى َويُْكثَِر ِمْن ]َمْسأَلَةٌ تََعمَّ

ِع[م  991التَّطَوُّ

ََلِة َحتاى َخَرَج َوْقتُهَا َويَْستَْغفَِر  َد تَْرَك الصا ا قَْولُنَا: أَْن يَتُوَب َمْن تََعما قال ابن حزم: َوأَما

ِ تََعالَى: }فََخلََف ِمْن بَْعِدِهمْ  ِع؛ فَلِقَْوِل َّللاا َ تََعالَى َويُْكثَِر ِمْن التاطَوُّ َخْلٌف أََضاُعوا  َّللاا

َلةَ َواتابَُعوا الشاهََواِت فََسْوَف يَْلقَْوَن َغي ًا{ ]مريم:  [ }إَِل َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل ١٨الصا

ِ تََعالَى: }َوالاِذيَن إَِذا فََعلُوا ٦٠َصالًِحا فَأُولَئَِك يَْدُخلُوَن اْلَجناةَ{ ]مريم:  [ َولِقَْوِل َّللاا

َ فَاْستَْغفَُروا لُِذنُوبِِهْم{ ]آل عمران: فَاِحَشةً أَْو  [ َوقَاَل ٥٣١ظَلَُموا أَْنفَُسهُْم َذَكُروا َّللاا

ٍة َخْيًرا يََرهُ{ ]الزلزلة:  ا ٤تََعالَى: }فََمْن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرا ٍة َشر ً [ }َوَمْن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرا

ُع اْلَمَواِزيَن اْلقِْسطَ لِيَْوِم اْلقِيَاَمِة فََل تُْظلَُم نَْفٌس [ َوقَاَل تََعالَى: }َونَضَ ٩يََرهُ{ ]الزلزلة: 

ةُ ٤٤َشْيئًا{ ]اْلنبياء:  ِع  -َوبِِه َوَرَدْت النُُّصوُص ُكلُّهَا  -[ َوأَْجَمَعْت اْْلُما َعلَى أَنا لِلتاطَوُّ

ُ أَْعلَُم بِقَْدِرِه، َولِْلفَِريَضِة أَيْ  ُ أَْعلَُم بِقَْدِرِه، فَََل ُجْزًءا ِمْن اْلَخْيِر َّللاا ًضا ُجْزٌء ِمْن اْلَخْيِر َّللاا

ِع إَذا َكثَُر َما يَُواِزي ُجْزَء اْلفَِريَضِة، َويَِزيُد  بُدا َضُروَرةً ِمْن أَْن يَْجتَِمَع ِمْن ُجْزِء التاطَوُّ

ُ تََعالَى أَناهُ ََل يُِضيُع َعَمَل َعاِملٍ  يِّئَاِت{ َعلَْيِه؛ َوقَْد أَْخبََر َّللاا ، َوأَنا }اْلَحَسنَاِت يُْذِهْبَن السا

[ }فَهَُو فِي ِعيَشٍة َراِضيٍَة{ ٦[ ، َوأَنا }َمْن ثَقُلَْت َمَواِزينُهُ{ ]القارعة: ٥٥٤]هود: 

هُ هَاِويَةٌ{ ]القارعة: ٩[ ، َو }َمْن َخفاْت َمَواِزينُهُ{ ]القارعة: ٤]القارعة:   [ .٨[ }فَأُمُّ

ِع؛ لِيَْجبَُر بَِذلَِك َما وقال أيضا: َوأَما  َد تَْرَك اْلَمْفُروَضاِت َواْقتََصَر َعلَى التاطَوُّ ا َمْن تََعما

ِعِه؛ ِْلَناهُ َوَضَعهُ فِي َغْيِر  ا َعلَى َذلَِك، فَهََذا َعاٍص فِي تَطَوُّ َعَصى فِي تَْرِكِه ُمِصر ً

َ تََعالَى لَْم يََضْعهُ؛ لِتُ  ْتَرَك اْلفَِريَضةَ، بَْل؛ لِيَُكوَن ِزيَاَدةَ َخْيٍر َونَافِلَةً، َمْوِضِعِه؛ ِْلَنا َّللاا

 ِ ِعِه فَهَُو َغْيُر َمْقبُوٍل ِمْنهُ؛ قَاَل َرُسوُل َّللاا فَهََذا هَُو الاِذي يُْجبَُر بِِه.. َوإَِذا َعَصى فِي تَطَوُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -  « .لَْيِه أَْمُرنَا فَهَُو َردٌّ َمْن َعِمَل َعَمًَل لَْيَس عَ » -َصلاى َّللاا

 -اِلحاديث واآلثار:

ََلةُ، يَقُوُل »عن أَبُي هَُرْيَرةَ: ■ ُل َما يَُحاَسُب النااُس بِِه يَْوَم اْلقِيَاَمِة ِمْن أَْعَمالِِهْم الصا أَوا

هَا أَْم نَقََصهَا؟ لِْلَمََلئَِكِة َوهَُو أَْعلَُم: اُْنظُُروا فِي َصََل  -تَبَاَرَك َوتََعالَى  -َربُّنَا  ِة َعْبِدي أَتَما

ةٌ َوإِْن َكاَن اْنتَقََص ِمْنهَا َشْيئًا قَاَل: اُْنظُُروا هَْل لَِعْبِدي ِمْن  ةً ُكتِبَْت لَهُ تَاما فَإِْن َكانَْت تَاما

عِ  وا لَِعْبِدي فَِريَضتَهُ ِمْن تَطَوُّ ٌع قَاَل: أَتِمُّ ٍع؟ فَإِْن َكاَن لَهُ تَطَوُّ ِه، ثُما تُْؤَخُذ اْْلَْعَماُل تَطَوُّ

 صحيح(«)َعلَى َذلُِكمْ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن تَِميٍم الدااِريِّ َعْن النابِيِّ ■  َكاةُ »بِهََذا اْلَمْعنَى، قَاَل  -َصلاى َّللاا ثُما الزا

 )صحيح(« ِمْثُل َذلَِك، ثُما تُْؤَخُذ اْْلَْعَماُل َحَسَب َذلِكَ 
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ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُعَمَر َعْن النابِيِّ  َعْن اْبنِ ■  ُجِل فِي اْلَجَماَعِة »قَاَل:  -َصلاى َّللاا َصََلةُ الرا

 )صحيح(« تَِزيُد َعلَى َصََلتِِه َوْحَدهُ َسْبًعا َوِعْشِريَن َدَرَجةً 

ْحَمِن ْبُن أَبِي َعْمَرةَ قَاَل: َدَخَل ُعْثَماُن ْبُن َعفااَن ■  ُ َعْنهُ  -َعْبُد الرا اْلَمْسِجَد  -َرِضَي َّللاا

 ِ  -بَْعَد َصََلِة اْلَمْغِرِب فَقََعَد َوْحَدهُ فَقََعْدت إلَْيِه، فَقَاَل: يَا اْبَن أَِخي َسِمْعُت َرُسوَل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ْصَف اللاْيِل َمْن َصلاى اْلِعَشاَء فِي َجَماَعٍة فََكأَناَما قَاَم نِ »يَقُوُل:  -َصلاى َّللاا

ْبَح فِي َجَماَعٍة فََكأَناَما قَاَم اللاْيَل ُكلاهُ   )صحيح(« َوَمْن َصلاى الصُّ

ْن ََل يَُؤدِّي اْلفَِريَضةَ َكالتااِجِر ََل يَِصحُّ لَهُ ِرْبٌح ■  َع ََل يُْقبَُل ِمما َما ُرِوَي ِمْن أَنا التاطَوُّ

بَِذيُّ َوهَُو َحتاى يَْخلَُص َرْأُس َمالِِه .)فَبَ  ( )َرَواهُ ُموَسى ْبُن ُعبَْيَدةَ الرا اِطٌل ََل يَِصحُّ

َضِعيٌف، َوَعْبُد اْلَملِِك ْبُن َحبِيٍب اْْلَْنَدلُِسيِّ َعْن اْلَمْكفُوِف َعْن أَيُّوَب ْبِن َخْوٍط، َوهَِذِه 

ٍف َعْن بَََليَا فِي نََسٍق إْحَداهَا يَْكفِي؛ َوُمْرَسٌل أَْيًضا، َوَعْبُد اْلمَ  لِِك ْبُن َحبِيٍب َعْن ُمطَرِّ

يَق ،َوَعْبُد اْلَملِِك َساقِطٌ؛ َوهََذا أَْيًضا ُمْنقَِطٌع( دِّ  َمالٍِك أَنا أَبَا بَْكٍر الصِّ

لََواُت اْلَمْفُروَضاُت اْلَخْمُس[م  990]الصَّ

ََلِة َعلَى ُكلِّ بَالٍِغ َعاقٍِل ُحرٍّ أَ  ْو َعْبٍد َذَكٍر أَْو أُْنثَى قال ابن حزم: اْلَمْفُروُض ِمْن الصا

 َخْمٌس َوِهَي: الظُّْهُر َواْلَعْصُر َواْلَمْغِرُب َواْلِعَشاُء اآْلِخَرةُ، َوِهَي اْلَعتََمةُ، َوَصََلةُ اْلفَْجِر.

ْبُح َرْكَعتَاِن أَبًَدا، َعلَى ُكلِّ أََحٍد، ِمْن َصِحيٍح أَْو َمِريٍض أَْو ُمَسافٍِر أَْو ُمقِيٍم؛  َخائٍِف فَالصُّ

ْبِح َسَواٌء َسَواٌء.  أَْو آِمٍن؛ َواْلَمْغِرُب ثَََلُث َرَكَعاٍت أَبًَدا؛ َكَما قُْلنَا فِي الصُّ

ا الظُّْهُر َواْلَعْصُر َواْلِعَشاُء اآْلِخَرةُ  َمِريًضا َكاَن أَْو  -فَُكلُّ َواِحَدٍة ِمْنهُنا َعلَى اْلُمقِيِم  -َوأَما

أَْربَُع َرَكَعاٍت أَْربَُع َرَكَعاٍت؛ َوُكلُّ هََذا إْجَماٌع ُمتَيَقاٌن َمْقطُوٌع  -نًا َصِحيًحا، َخائِفًا أَْو آمِ 

ِة قَِديًما، َوََل َحِديثًا، َوََل فِي َشْيٍء ِمْنهُ؛ َوُكلُّ َواِحَدةٌ  بِِه، ََل ِخََلَف فِيِه بَْيَن أََحٍد ِمْن اْْلُما

ا اْلُمَسافُِر اْلَخائُِف فَإِْن َشاَء َصلاى ُكلا ِمْنهُنا َعلَى اْلُمَسافِِر اآْلِمِن َركْ  َعتَاِن َرْكَعتَاِن، َوأَما

َواِحَدٍة ِمْنهُنا َرْكَعتَْيِن، َوإِْن َشاَء َصلاى ُكلا َواِحَدٍة ِمْنهُنا َرْكَعةً َواِحَدةً، َواْلِخََلُف َمْوُجوٌد 

َماِن َوِمْن اْلَمَسافَِة؛ َوفِي هَْل فِي ُكلِّ هََذا فِيَما َذلَِك السافَُر؛ َوفِي ِمْقدَ  اِر َذلَِك السافَِر ِمْن الزا

َذلَِك اْلقَْصُر َعلَْيِه فَْرٌض أَْم هَُو فِيِه ُمَخياٌر، َوفِي هَْل تُْجِزُئ َرْكَعةٌ َواِحَدةٌ فِي اْلَخْوِف 

 فِي السافَِر أَْم ََل.

ِع[م  999]أَْقَساُم التَّطَوُّ

ََلِة ِمْن ِديَوانِنَا  قال ابن حزم: أَْوَكدُ  ِل َمْسأَلٍَة ِمْن ِكتَاِب الصا ِع َما قَْد َذَكْرنَاهُ فِي أَوا التاطَوُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -هََذا، ِمْن اْْلَْقَساِم الاتِي أََمَر بِهَا َرُسوُل َّللاا َمْخُصوَصةً  -َصلاى َّللاا

 ْد بِِه أَْمٌر، َولَِكْن َجاَء الناْدُب إلَْيِه.بِأَْسَمائِهَا، َوبَْعَد َذلَِك َما لَْم يَرِ 
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ْبَح، ثُما َصََلةُ اْلِعيَدْيِن؛ ثُما َصََلةُ  أَْوَكُد َذلَِك َرْكَعتَاِن بَْعَد اْلفَْجِر الثاانِي َوقَْبَل َصََلِة الصُّ

َواِل، َوأَْربَُع َرَكَعاٍت بَْعَد  اَِلْستِْسقَاِء َوقِيَاُم َرَمَضاَن، َوأَْربَُع َرَكَعاٍت قَْبَل الظُّْهِر بَْعدَ  الزا

، َوإِْن َشاَء َسلاَم ِمْن  الظُّْهِر َوأَْربَُع َرَكَعاٍت قَْبَل اْلَعْصِر، إْن َشاَء لَْم يَُسلِّْم إَلا فِي آِخِرِهنا

ْمِس قَْبَل َصََلِة ُكلِّ َرْكَعتَْيِن، َوَرْكَعتَاِن بَْعَد َصََلِة اْلَعْصِر، َوَرْكَعتَاِن بَْعَد ُغُروِب الشا 

اْلَمْغِرِب، َوَرْكَعتَاِن بَْعَد َصََلِة اْلَمْغِرِب، َوَرْكَعتَاِن قَْبَل َصََلِة اْلَعتََمِة؛ َوَرْكَعتَاِن ِعْنَد 

َع بِِه الْ  أَ ثُما َما تَطَوا َع بِِه اْلَمْرُء إَذا تََوضا َمْرُء فِي اْلقُُدوِم ِمْن السافَِر فِي اْلَمْسِجِد؛ َوَما تَطَوا

 نَهَاِرِه َولَْيلِِه.

 -اِلحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا النابِيا »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■  لَْم يَُكْن َعلَى َشْيٍء ِمْن  -َصلاى َّللاا

ْبحِ   حيح(.)ص« الناَوافِِل، أََشدا تََعاهًُدا ِمْنهُ َعلَى َرْكَعتَْيِن قَْبَل الصُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َعْن النابِيِّ ■  َرْكَعتَا اْلفَْجِر َخْيٌر »قَاَل  -َصلاى َّللاا

ْنيَا َوَما فِيهَا  )صحيح(« ِمْن الدُّ

 ■ ِ ِ ْبِن َشقِيٍق قَاَل: َسأَْلت َعائَِشةَ َعْن َصََلِة َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه  - َعْن َعْبِد َّللاا َصلاى َّللاا

ِعِه؟ فَقَالَْت:  -َوَسلاَم  َكاَن يَُصلِّي فِي بَْيتِِه قَْبَل الظُّْهِر أَْربًَعا؛ ثُما يَْخُرُج فَيَُصلِّي »َعْن تَطَوُّ

َصلِّي َرْكَعتَْيِن، بِالنااِس ثُما يَْدُخُل فَيَُصلِّي َرْكَعتَْيِن؛ َويَُصلِّي بِالنااِس اْلَمْغِرَب، ثُما يَْدُخُل فَيُ 

 .)صحيح(« َويَُصلِّي بِالنااِس اْلِعَشاَء، َويَْدُخُل بَْيتِي فَيَُصلِّي َرْكَعتَْينِ 

ُ َعْنهُ  -َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب ■  ِ » -َرِضَي َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا  -َصلاى َّللاا

 .)صحيح(« ِر َرْكَعتَْينِ َكاَن يَُصلِّي قَْبَل اْلَعصْ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ: َسأَْلنَا َعلِي ًا َعْن َصََلِة َرُسوِل َّللاا ؛ -َصلاى َّللاا

َكاَن يَُصلِّي قَْبَل الظُّْهِر أَْربًَعا َوبَْعَدهَا ثِْنتَْيِن، َويَُصلِّي قَْبَل اْلَعْصِر »فََوَصَف، قَاَل: 

بِيَن َوالنابِيِّيَن َوَمْن تَبَِعهُمْ أَ   ِمْن ْربًَعا، يَْفِصُل بَْيَن ُكلِّ َرْكَعتَْيِن بِتَْسلِيٍم َعلَى اْلَمََلئَِكِة اْلُمقَرا

 .)صحيح(« اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْسلِِمينَ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ قَاَل: َسأَْلنَا َعلِي ًا َعْن َصََلِة َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

َكاَن يَُصلِّي قَْبَل الظُّْهِر أَْربََع َرَكَعاٍت؛ يَْجَعُل التاْسلِيَم فِي آِخِر َرْكَعٍة، »فََوَصَف قَاَل:  -

 .)صحيح(« َوبَْعَدهَا أَْربََع َرَكَعاٍت يَْجَعُل التاْسلِيَم فِي آِخِر َرْكَعةٍ 

ِ بْ ■  ِ َعْن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ِن ُمَغفاٍل قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا بَْيَن ُكلِّ أََذانَْيِن » -َصلاى َّللاا

 .)صحيح(« َصََلةٌ لَِمْن َشاءَ 

قال المؤلف: َدَخَل فِي هََذا اْلُعُموِم َما بَْيَن أََذاِن اْلَعتََمِة، َوإِقَاَمتِهَا، َوَما بَْيَن أََذاِن 

ْبِح، َوإِقَاَمتِهَا.اْلَمْغِربِ   ، َوإِقَاَمتِهَا؛ َوَما بَْيَن أََذاِن َصََلِة الصُّ
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ِ »َكْعِب ْبِن َمالٍِك َعْن أَبِيِهَما: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َكاَن ََل يَْقُدُم ِمْن  -َصلاى َّللاا

َحى، فَإَِذا قَِدَم بََدأَ  « بِاْلَمْسِجِد فََصلاى فِيِه َرْكَعتَْيِن ثُما َجلََس فِيهِ َسفٍَر إَلا نَهَاًرا فِي الضُّ

 .)صحيح(

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا ُب فِي قِيَاِم  -َصلاى َّللاا يَُرغِّ

 .)صحيح(« َرَمَضاَن ِمْن َغْيِر أَْن يَأُْمَر فِيِه بَِعِزيَمةٍ 

ِ »بِي هَُرْيَرةَ َعْن أَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا قَاَل؛ لِبََِلٍل ِعْنَد َصََلِة  -َصلاى َّللاا

ْسََلِم؟ فَإِنِّي َسِمْعُت ُدفا نَْعلَْيَك بَْيَن  ْثنِي بِأَْرَجى َعَمٍل َعِمْلتَهُ فِي اْْلِ اْلفَْجِر: يَا بََِلُل؛ َحدِّ

اَل بََِلٌل: َما َعِمْلُت َعَمًَل أَْرَجى ِعْنِدي أَنِّي لَْم أَتَطَهاْر طَهُوًرا فِي َساَعِة يََديا فِي اْلَجناِة قَ 

 .)صحيح(« لَْيٍل أَْو نَهَاٍر، إَلا َصلاْيُت بَِذلَِك الطاهُوِر َما ُكتَِب لِي أَْن أَُصلِّيَ 

ع بَْعد غروب الشَّْمس َوقَْبل  999َصََلة اْلَمْغِرب[م ]َمْسأَلَة منع قَْوم ِمْن التَّطَوُّ

ِع بَْعَد ُغُروِب الشاْمِس، َوقَْبَل َصََلِة اْلَمْغِرِب، ِمْنهُْم  قال ابن حزم: َمنََع قَْوٌم ِمْن التاَطوُّ

 َمالٌِك َوأَبُو َحنِيفَةَ..

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ ْبِن بَُرْيَدةَ َعْن أَبِيِه َعْن النابِيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  َصلاى -َعْن َعْبِد َّللاا بَْيَن ُكلِّ أََذانَْيِن » -َّللاا

ِ « َصََلةٌ إَلا اْلَمْغِربَ  َوهَُو  -.)ضعيف() هَِذِه اللاْفظَةُ اْنفََرَد بِهَا َحيااُن ْبُن ُعبَْيِد َّللاا

 َمْجهُوٌل(

: أَنا أَبَا بَْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن لَْم ■  يَُكونُوا يَُصلُّونَهَا.)ضعيف() َعْن إْبَراِهيَم الناَخِعيِّ

ْن َذَكْرنَاهُ، َوََل ُولَِد إَلا بَْعَد قَْتِل ُعْثَماَن بِِسنِيَن(  إْبَراِهيَم لَْم يُْدِرْك أََحًدا ِمما

ةٌ؛ ِْلَناهُ لَْيَس فِيِه أَناهُْم  ُ َعْنهُْم  -قال المؤلف: َصحا لََما َكانَْت فِيِه ُحجا نَهُوا  -َرِضَي َّللاا

ِع ُمبَاٌح، َما لَْم  َعْنهَُما، َوََل أَناهُْم َكِرهُوهَُما، َونَْحُن ََل نَُخالِفُهُْم فِي أَنا تَْرَك َجِميِع التاطَوُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يَْتُرْكهُ اْلَمْرُء َرْغبَةً َعْن ُسناِة َرُسوِل َّللاا  فَهََذا هَُو اْلهَالُِك، ثُما لَوْ  -َصلاى َّللاا

ِ أَْن يَِصحا  -َصحا نَْهيُهُْم َعْنهَُما  ِ  -َوَمَعاَذ َّللاا ةً َعلَى َرُسوِل َّللاا لََما َكانَْت فِي أََحٍد ِمْنهُْم ُحجا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َحابَِة  -َصلاى َّللاا هَُما ِمْن الصا ُ َعْنهُْم.. -َوََل َعلَى َمْن َصَلا  َرِضَي َّللاا

َر أَناهُ قَاَل: َما َرأَْيت أََحًدا يَُصلِّيِهَما.)ضعيف() َعْن أَبِي ُشَعْيٍب أَْو َعْن اْبِن ُعمَ ■ 

 ُشَعْيٍب، َوََل نَْدِري َمْن هَُو(

ِ اْليََزنِيِّ هَُو أَبُو اْلَخْيِر قَاَل: ■  أَتَْيت ُعْقبَةَ ْبَن َعاِمِر اْلُجهَنِيِّ فَقُْلت: أَََل »َمْرثََد ْبَن َعْبِد َّللاا

ِجبَُك ِمْن أَبِي تَِميٍم؛ يَْرَكُع َرْكَعتَْيِن قَْبَل َصََلِة اْلَمْغِرِب فَقَاَل ُعْقبَةُ إناا ُكناا نَْفَعلُهُ َعلَى أُعْ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْهِد َرُسوِل َّللاا ْغلُ  -َصلاى َّللاا « فََسأَْلت فََما يَْمنَُعك اآْلَن؟ قَاَل: الشُّ

 .)صحيح(
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ِ »ْبِن َمالٍِك قَاَل  َعْن أَنَسِ ■  ُن إَذا أَذاَن قَاَم نَاٌس ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاا  -َكاَن اْلُمَؤذِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  َواِرَي َحتاى يَْخُرَج النابِيُّ  -َصلاى َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يَْبتَِدُروَن السا  -َصلاى َّللاا

ْكَعتَْيِن قَْبَل اْلَمْغِربِ َوهُْم َكَذلَِك يَُصلُّوَن ال  .)صحيح(« را

ِ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُكناا َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاا نَُصلِّي  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَيْ  -َرْكَعتَْيِن بَْعَد ُغُروِب الشاْمِس، فََسأَْلت: أََكاَن َرُسوُل َّللاا  -ِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

 .)صحيح(« يَُصلِّيِهَما؟ فَقَاَل: َكاَن يََرانَا نَُصلِّيِهَما فَلَْم يَأُْمْرنَا َولَْم يَْنهَنَا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: إنا َرُسوَل َّللاا ََل يُقِرُّ إَلا َعلَى اْلَحقِّ اْلَحَسِن، َوََل  -َصلاى َّللاا

 َكِرهَهُ، َوََل َخطَأً إَلا نَهَى َعْنهُ. يََرى َمْكُروهًا إَلا 

ُن لَِصََلِة اْلَمْغِرِب اْبتََدُروا ■  َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل " ُكناا بِاْلَمِدينَِة فَإَِذا أَذاَن اْلُمَؤذِّ

ُجَل اْلَغِريَب لَيَْدُخَل اْلَمْسِجدَ  َواِرَي فََرَكُعوا َرْكَعتَْيِن َحتاى إنا الرا ََلةَ  السا فَيَْحَسُب أَنا الصا

 قَْد ُصلِّيَْت لَِكْثَرِة َمْن يَُصلِّيِهَما ")صحيح(

ْحَمِن ْبَن َعْوٍف َوأُبَيا ْبَن َكْعٍب يَُصلِّيَاِن ■  َعْن ِزرِّ ْبِن ُحبَْيٍش أَناهُ َرأَى َعْبَد الرا

ْكَعتَْيِن قَْبَل َصََلِة اْلَمْغِرِب.)صحيح(  الرا

ِ َعْن َرْغبَاَن ■  ُ َعلَْيِه  -َمْولَى َحبِيِب ْبِن َمْسلََمةَ: َرأَْيت أَْصَحاَب َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ْكَعتَْيِن قَْبَل َصََلِة اْلَمْغِرِب َكَما يَهُبُّوَن إلَى اْلفَِريَضِة.)صحيح( -َوَسلاَم   يَهُبُّوَن إلَى الرا

ْكَعتَْيِن قَْبَل اْلَمْغِرِب إَلا َسْعَد ْبَن َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب: َما َرأَْيت فَقِ ■  يهًا يَُصلِّي الرا

 َمالٍِك، يَْعنِي َسْعَد ْبَن أَبِي َوقااٍص.

ِ َكاَن يَُصلِّي قَْبَل اْلَمْغِرِب َرْكَعتَْيِن.■   َعْن َجْعفَِر ْبِن أَبِي َوْحِشياةَ: أَنا َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاا

ََلةَ[م]َمْسأَلَةٌ إَعاَدةُ مَ   999ْن َصلَّى إَذا َوَجَد َجَماَعةً تَُصلِّي تِْلَك الصَّ

ََلةَ، فَإِنا َذلَِك  ا إَعاَدةُ َمْن َصلاى إَذا َوَجَد َجَماَعةً تَُصلِّي تِْلَك الصا قال ابن حزم: َوأَما

ًدا؛ لُِعْذٍر أَْو فِي فِي ُكلِّ َصََلٍة، َسَواٌء َكاَن َصلاى ُمْنفَرِ  -َمْكُروهٌ تَْرُكهُ  -ُمْستََحبٌّ 

اٍت ُكلاَما َوَجَد َجَماَعةً تَُصلِّيهَا، َوقَْد قَاَل قَْوٌم: ََل يَُصلِّيهَا ثَانِيَ  ةً َجَماَعٍة، َوْليَُصلِّهَا َولَْو َمرا

 أَْصًَل.

ْن لَهُ ُعْذٌر فِي التاَخلُِّف َعْن  اْلَجَماَعِة فََصلاى وقال أيضا: َواْلَحقُّ فِي هََذا: أَناهُ إْن َكاَن ِمما

؛ ِْلَناهَا ِهَي الاتِي أَداى َعلَى أَناهَا  َوْحُدهُ، أَْو َصلاى فِي َجَماَعٍة، فَاْْلُولَى فَْرُضهُ بََِل َشكٍّ

 فَْرُضهُ، َونََوى َذلَِك فِيهَا.

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاا اُل بِالنِّيااِت َوإِناَما؛ لُِكلِّ اْمِرٍئ إناَما اْْلَْعمَ » -َصلاى َّللاا

هَا « َما نََوى ِر َعْن اْلَجَماَعِة؛ فَاْْلُولَى إْن َصَلا ْن ََل ُعْذَر لَهُ فِي التاأَخُّ ، َوإِْن َكاَن ِمما
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ُر فِي ُوُجوِب َوْحَدهُ بَاِطٌل: َوالثاانِيَةُ فَْرُضهُ، َوَعلَْيِه أَْن يَُصلَِّي، َوََل بُدا َعلَى َما نَْذكُ 

ُ تََعالَى، َواْلُجُمَعةُ َوَغْيُرهَا فِي ُكلِّ َذلَِك َسَواٌء..  فَْرِض اْلَجَماَعِة إْن َشاَء َّللاا

  -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول )انس بن مااك وأبي موسى اْلشعري والنعمان بن مقرن ■

لرحمن بن اْلسود وحذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وعبد ا

 ومسروق

هَُما فِي َجَماَعٍة أَْو ُمْنفَِرًدا، ■  ََل يَُصلِّي ثَانِيَةً إَلا الظُّْهَر َواْلَعتََمةَ فَقَْط، َسَواٌء َكاَن َصَلا

هَا فِي بَْيتِِه ُمْنفَِرًدا أَْجَزأَ  ْتهُ، َواْْلُولَى ِهَي َصََلتُهُ؛ َحاَشا َصََلةَ اْلُجُمَعِة؛ فَإِناهُ إْن َصَلا

َماُم لَْم يَُسلِّْم بَْعُد ِمْن  َولَْم يَُكْن َعلَْيِه أَْن يَْنهََض إلَى اْلَجاِمِع، فَإِْن َخَرَج إلَى اْلَمْسِجِد َواْْلِ

َصََلِة اْلُجُمَعِة؛ فَِحيَن ُخُروِجِه لَِذلَِك تَْبطُُل َصََلتُهُ الاتِي َكاَن َصلاى فِي بَْيتِِه، َوَكانَْت 

َماِم فَْرَضهُ.)أبو حنيفة(الاتِي تُصَ   لاى َمَع اْْلِ

َماِم ■  ََل تَْبطُُل َصََلتُهُ الاتِي َصلاى فِي بَْيتِِه بُِخُروِجِه إلَى اْلَجاِمِع، لَِكْن بُِدُخولِِه َمَع اْْلِ

 فِي َصََلِة اْلُجُمَعِة تَْبطُُل الاتِي َصلاى فِي منزله.)أبو يوسف ومحمد بن الحسن(

ََلةَ  يُِعيُد َمنْ ■  َصلاى فِي َمْنِزلِِه َصََلةَ فَْرٍض َمَع اْلَجَماَعِة إَذا َوَجَدهَا تَُصلِّي تِْلَك الصا

ََلتَْيِن فَْرُضهُ إلَى  لََواِت َحاَشا اْلَمْغِرَب فَََل يُِعيُدهَا، قَاَل: َواْْلَْمُر فِي أَيِّ الصا َجِميَع الصا

ِ تََعالَى، قَاَل: فَإِْن َصلاى فِ   ي َجَماَعٍة لَْم يُِعْد فِي أُْخَرى.)مالك(َّللاا

ََلةُ إَلا اْلفَْجَر َواْلَعْصَر؛ َولَِكْن إَذا أَذاَن فِي اْلَمْسِجِد فَاْلفَِراُر أَْقبَُح ِمْن ■  تَُعاُد الصا

بِيِع ْبِن ُصبَْيٍح( ََلِة.) الرا  الصا

 -اِلحاديث واآلثار:

تَْيت اْبَن ُعَمَر َعلَى اْلبَََلِط َوهُْم يَُصلُّوَن، فَقُْلت: أَََل َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر قَاَل: أَ ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -تَُصلِّي َمَعهُْم؟ قَاَل قَْد َصلاْيت، َوَسِمْعت َرُسوَل َّللاا ََل »يَقُوُل  -َصلاى َّللاا

تَْينِ   .)صحيح(« تَُصلُّوا َصََلةً فِي يَْوٍم َمرا

ةَ لَهُْم فِيِه َولَْم نَقُْل قَطُّ، َوَمَعاَذ قال المؤلف: َوهَذَ  ا َخبٌَر َصِحيٌح ََل يَِحلُّ ِخََلفُهُ، َوََل ُحجا

ََلةُ الاتِي َصلاى، فَيَْجَعُل فِي يَْوٍم َواِحٍد ظُْهَرْينِ  ِ ِمْن هََذا؛ إناهُ يَُصلِّي َعلَى نِياِة أَناهَا الصا  َّللاا

أَْو َمْغِربَْيِن أَْو َعتََمتَْيِن؛ هََذا ُكْفٌر ََل يَِحلُّ اْلقَْوُل بِِه؛ ِْلََحٍد لَِكناهُ  أَْو َعْصَرْيِن أَْو ُصْبَحْينِ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يَُصلِّي نَافِلَةً َكَما نَصا َرُسوُل َّللاا  َعلَى َذلَِك. -َصلاى َّللاا

اِمِت َعْن أَبِي َذرٍّ قَالَ ■  ِ ْبِن الصا ِ َعْن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -: قَاَل لِي َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

ََلةَ » - ََلةَ َعْن َوْقتِهَا، أَْو يُِميتُوَن الصا ُروَن الصا َوَكْيَف أَْنَت إَذا َكانَْت َعلَْيك أَُمَراُء يَُؤخِّ
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ََلةَ لَِوْقتِ  هَا، فَإِْن أَْدَرْكتَهَا فِيِهْم فََصلِّ فَإِناهَا َعْن َوْقتِهَا؟ قُْلُت: فََما تَأُْمُرنِي؟ قَاَل: َصلِّ الصا

 صحيح(«)لََك نَافِلَةٌ 

اِمِت ■  ِ ْبُن الصا ََلةَ، فََجاَء َعْبُد َّللاا َر اْبُن ِزيَاٍد الصا َعْن أَبِي اْلَعالِيَِة اْلبََراِء قَاَل: أَخا

ِ »رٍّ َكَما َسأَْلتَنِي فَقَاَل فََذَكْرت لَهُ َصنِيَع اْبِن ِزيَاٍد فَقَاَل: َسأَْلُت أَبَا ذَ  إنِّي َسأَْلُت َرُسوَل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - ََلةَ لَِوْقتِهَا فَإِْن  -َصلاى َّللاا َكَما َسأَْلتَنِي فََضَرَب فَِخِذي َوقَاَل: َصلِّ الصا

ََلةَ َمَعهُْم فََصلِّ َوََل تَقُْل إنِّي قَْد َصلاْيُت فَََل   « . أَُصلِّيأَْدَرْكَت الصا

ٍن اتاَعَدا َمْوِعًدا فََجاَء ■  َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك أَنا أَبَا ُموَسى اْْلَْشَعِريا َوالنُّْعَماَن ْبَن ُمقَرِّ

 أََحُدهَُما إلَى َصاِحبِِه َوقَْد َصلاى، فََصلاى اْلفَْجَر َمَع َصاِحبِِه.)صحيح(

نَا َمَع أَبِي ُموَسى اْْلَْشَعِريِّ فََصلاى بِنَا اْلفَْجَر فِي اْلِمْربَِد، َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل: قَِدمْ ■ 

َجاُل َوالنَِّساُء  ثُما ِجْئنَا إلَى اْلَمْسِجِد اْلَجاِمِع فَإَِذا اْلُمِغيَرةُ ْبُن ُشْعبَةَ يَُصلِّي بِالنااِس، َوالرِّ

 ُمْختَلِطُوَن، فََصلاْينَا َمَعهُْم.)صحيح(

: َخَرْجت َمَع ُحَذْيفَةَ فََمرا بَِمْسِجٍد فََصلاى َمَعهُْم الظُّْهَر َوقَْد َعْن صِ ■  لَةَ ْبِن ُزفَِر اْلَعْبِسيِّ

َكاَن َصلاى؛ ثُما َمرا بَِمْسِجٍد فََصلاى َمَعهُْم اْلَعْصَر َوقَْد َكاَن َصلاى، ثُما َمرا بَِمْسِجٍد فََصلاى 

 بَِرْكَعٍة َوَكاَن قَْد َصلاى.)صحيح( َمَعهُْم اْلَمْغِرَب َوَشفَعَ 

ْكَعتَاِن بَْعَد اْلَعْصِر[م  999]َمْسأَلَةٌ الرَّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

 منهى عنهما .)أبو حنيفة ومالك(■

هَُما َمْن فَاتَْتهُ َرْكَعتَاِن قَْبَل الظُّْهِر ]أَْو بَْعَدهُ[ فَلَهُ أَْن يَُصلِّيَهَُما بَْعَد اْلَعْصِر؛ فَإِ ■  ْن َصَلا

 بَْعَد اْلَعْصِر فَلَهُ أَْن يُْثبِتَهَُما فِي َذلَِك اْلَوْقِت فَََل يََدُعهَُما أَبًَدا .)الشافعى(

 َل أصليهما وَل أنكر على من صَلهما .)ابن حنبل(■

بَْيُر، ■ ، َوالزُّ بجوازهما يقول ) من الصحابة أَبُو بَْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَماُن، َوَعلِيٌّ

بَْيِر، َوَمْن بَِحْضَرتِِه ِمْن وَ  هَاُت اْلُمْؤِمنِيَن، َواْبُن الزُّ َعائَِشةُ، َوأُمُّ َسلََمةَ، َوَمْيُمونَةُ: أُما

، َواْبُن َعبااٍس، َواْبُن ُعَمَر،  ، َواْلُمْنَكِدُر، َوَزْيُد ْبُن َخالِِد اْلُجهَنِيُّ َحابَِة، َوتَِميٌم الدااِريِّ الصا

،  َوأَبُو أَيُّوبَ  ، َوأَبُو ُجَحْيفَةَ، َوأَبُو الداْرَداِء، ]َوأَنٌَس[ َواْلَحَسُن ْبُن َعلِيٍّ اْْلَْنَصاِريُّ

َوبََِلٌل، َوطَاِرُق ْبُن ِشهَاٍب، َواْبُن َمْسُعوٍد.َوُرِوَي أَْيًضا َعْن النُّْعَماِن ْبِن بَِشيٍر َوَغْيِرِهْم 

ْحَمِن ْبُن ، ومن التابعين : ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ، َوأَ  نَُس ْبُن ِسيِريَن، َوطَاُوٌس، َوَعْبُد الرا

ْعثَاِء، َوأَْشَعُث اْبنُهُ، َوَعْمُرو ْبُن َمْيُموٍن،  ، َوإِْبَراِهيُم ْبُن َمْيَسَرةَ َوأَبُو الشا اْلبَْيلََمانِيِّ

اْلُمَسيِِّب، َواْلقَاِسُم ْبُن  َوَمْسُروٌق، َواْْلَْسَوُد، َوأَبُو َوائٍِل، َوُشَرْيٌح اْلقَاِضي، َوَسِعيُد ْبنُ 
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ْحَمِن  ِ ْبِن أَبِي اْلهَُذْيِل، َوأَبِي بُْرَدةَ ْبِن أَبِي ُموَسى، َوَعْبِد الرا ٍد؛ َوَغْيُرهُْم: َكَعْبِد َّللاا ُمَحما

(ْبِن اْْلَْسَوِد، َواْْلَْحنَِف ْبِن قَْيٍس َوبِِهَما يَقُوُل أَبُو َخْيثََمةَ َوأَبُو أَيُّوَب اْلهَ   اِشِميُّ

 هى صَلة خاصة برسول َّللا .) روى عن أبي سعيد الخدري(■

 -اِلحاديث واآلثار:

ْجَدتَْيِن اللاتَْيِن َكاَن ■  ْحَمِن ْبِن َعْوٍف: أَناهُ َسأََل َعائَِشةَ َعْن السا عن أَبُي َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا يَُصلِّيِهَما بَْعَد اْلَعْصِر؟ فَقَالَْت: َكاَن يَُصلِّيِهَما قَْبَل  -َصلاى َّللاا

هَُما بَْعَد اْلَعْصِر ثُما أَْثبَتَهَُما  َوَكاَن َرُسوُل  -اْلَعْصِر، ثُما إناهُ ُشِغَل َعْنهَُما أَْو نَِسيَهَُما فََصَلا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا  .)صحيح(« َصََلةً أَْثبَتَهَاإَذا َصلاى  -َصلاى َّللاا

ِ -قال المؤلف: تََعلاَق الشاافِِعيُّ  ةَ لَهُ فِيِه؛ ِْلَنا َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -، َوََل ُحجا َصلاى َّللاا

ُكْن َصََلتُهَُما ِحينَئٍِذ لَْم يَقُْل: إناهَُما ََل تَُجوَزاِن إَلا لَِمْن نَِسيَهَُما أَْو ُشِغَل َعْنهَُما، َولَْو لَْم تَ  -

 َجائَِزةً َحَسنَةً َما أَْثبَتَهَُما فِي َوْقٍت ََل تَُجوَزاِن فِيِه.

ثَْتهُ ■  ِ »َعْن َذْكَواَن َمْولَى َعائَِشةَ أَناهَا َحدا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َكاَن  -َصلاى َّللاا

« َويَْنهَى َعْنهَا َويَُواِصُل َويَْنهَى َعْن اْلِوَصالِ  -َرْكَعتَْيِن  يَْعنِي -يَُصلِّي بَْعَد اْلَعْصِر 

 )صحيح(

ََلِة بَْعَد اْلَعْصِر  قال المؤلف: فَلَْيَس فِيِه نَْهٌي َعْنهَُما، َوإِناَما فِيِه نَْهٌي َعْنهَا يَْعنِي َعْن الصا

ََلِة ُجْملَةً، َوهََذا َصِحيٌح، َوإِْذ َذلَِك َكَذلَِك فَاْلَوا ِجُب اْستِْعَماُل فِْعلِِه َونَْهيِِه؛ فَنَْنهَى َعْن الصا

، َونَُخصُّ اْْلَقَلا ِمْن اْْلَْكثَِر، -َعلَْيِه الساََلُم  -بَْعَد اْلَعْصِر، َونَُصلِّي َما َصلاى 

َن يَْنهَى َعْنهَُما؛ لََكاَن َونَْستَْعِملُهَُما َجِميًعا، َوََل نََخالُف َواِحًدا ِمْنهَُما.. َولَْو قَالَْت: َوَكا

َوايَِة؛ َوَمْن  يَاَدِة فِي الرِّ ةً؛ َولَِكْن ََل يَِحلُّ بِاْلَكِذِب، َوََل الزِّ َذلَِك يَُدلُّ َعلَى أَناهَُما لَهُ َخاصا

ْأ َمْقَعَدهُ ِمْن النااِر   لَةً.فََسقَطَ تََعلُّقُهُْم بِهََذا اْلَخبَِر ُجمْ  -فََعَل َذلَِك فَْليَتَبَوا

ِ »َعْن اْبِن َعبااٍس ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -إناَما َصلاى َرُسوُل َّللاا ْكَعتَْيِن بَْعَد  -َصلاى َّللاا الرا

هَُما بَْعَد  ْكَعتَْيِن، بَْعَد الظُّْهِر، فََصَلا اْلَعْصِر؛ ِْلَناهُ َجاَءهُ َماٌل فَقَساَمهُ َشَغلَهُ َعْن الرا

ضعيف() َجِريَر ْبَن َعْبِد اْلَحِميِد لَْم يَْسَمْع ِمْن َعطَاِء ْبِن «)يَُعْد لَهَُما اْلَعْصِر، َولَمْ 

ائِِب إَلا بَْعَد اْختََِلِط َعطَاٍء(  السا

ةٌ؛ ِْلَناهُ -قال المؤلف: لَْو َصحا َوَسِمْعنَا نَْحُن اْبَن َعبااٍس يَقُوُل َذلَِك   -: لََما َكانَْت فِيِه ُحجا

 ُ ا لَْم يَُكْن ِعْنَد  - َعْنهُ َرِضَي َّللاا أَْخبََر بَِما َعَرَف، َوأَْخبََرْت َعائَِشةُ بَِما َكاَن ِعْنَدهَا، ِمما

ِ »اْبِن َعبااٍس: ِمْن  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا ْكَعتَْيِن بَْعَد اْلَعْصِر  -َصلاى َّللاا لَْم يََدْع الرا

ائُِد الاِذي ََل يَِحلُّ تَْرُكهُ..؟ « إلَى أَْن َماتَ   فَهََذا اْلِعْلُم الزا
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ْكَعتَْيِن بَْعَد اْلَعْصِر اللاتَيْ ■  بَْيِر َعْن الرا ا َحجا َدَخْلنَا َعلَْيِه، فََسأََل اْبَن الزُّ ِن أَنا ُمَعاِويَةَ لَما

 ِ هَُما َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َصَلا فَقَاَل: أَْخبََرْتنِيِه َعائَِشةُ؛ فَأَْرَسَل ُمَعاِويَةُ  -َصلاى َّللاا

 ِ هَُما َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلِمْسَوَر ْبَن َمْخَرَمةَ إلَى َعائَِشةَ: هَْل َصَلا -َصلاى َّللاا

هَُما ِعْنَدهَا؟ فَأَْرَسَل ُمَعاِويَةُ  ]ِعْنَدك[ ؟ قَالَْت: ََل، َولَِكْن أَْخبََرْتنِي أُمُّ َسلََمةَ أَناهُ َصَلا

ِ »اْلِمْسَوَر إلَى أُمِّ َسلََمةَ يَْسأَلُهَا فَقَالَْت:  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َدَخَل َعلَيا َرُسوُل َّللاا  -َصلاى َّللاا

ِ لَقَْد َرأَْيتَُك اْليَْوَم  َصلاْيَت َصََلةً َما بَْعَد اْلَعْصِر فََصلاى َرْكَعتَْيِن فَقُْلت: يَا َرُسوَل َّللاا

َرأَْيتَُك تَُصلِّيهَا؟ فَقَاَل: َشَغلَنِي َخْصٌم فََكانَْت َرْكَعتَْيِن َوُكْنُت أَُصلِّيِهَما قَْبَل اْلَعْصِر 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَأَْحبَْبُت أَْن أَُصلِّيَهَُما اآْلَن؟ قَالَْت: لَْم أََر َرُسوَل َّللاا هُ  -َصلاى َّللاا َما َصَلا

.)ضعيف() ِمْن طَِريِق أَبِي َصالٍِح َكاتِِب اللاْيِث، َوهَُو « قَْبَل َذلَِك اْليَْوِم، َوََل بَْعَدهُ 

َضِعيٌف َوفِيِه َسِعيُد ْبُن أَبِي ِهََلٍل، َولَْيَس بِاْلقَِويِّ َولَْم يَْذُكْر فِيِه ُموَسى ْبُن طَْلَحةَ َسَماًعا 

ُ َعْنهَُما ( -َعائَِشةَ  ِمْن أُمِّ َسلََمةَ، َوََل ِمنْ   َرِضَي َّللاا

ةً لَنَا؛ ِْلَنا فِيِه  ِ »قال المؤلف: لَْو َصحا لََكاَن ُحجا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا  -َصلاى َّللاا

ْكَعتَْيِن بَْعَد اْلَعْصرِ  َعلَْيِه  -َما فََعلَهَُما َولَْو َكانَتَا ََل تَُجوَزاِن، أَْو َمْكُروهَتَْيِن « َصلاى الرا

ََلُم  ََلةُ َوالسا ٍة؛  -َعلَْيِه الساََلُم  -، َوفِْعلُهُ -الصا ةً أَْو أَْلَف َمرا َحقٌّ َوهًُدى، َسَواٌء فََعلَهُ َمرا

؛ ِْلَنا فِيهِ  إْنَكاَر  َوَمْن قَاَل: إنا فِْعلَهُ َضََلٌل؛ فَهَُو َكافٌِر.. الخامس: أَناهُ َمْوُضوٌع بََِل َشكٍّ

هَُما ِعْنَدهَا، َونَْقُل التاَواتُِر َعْن َعائَِشةَ ِمْن ِرَوايَِة  -َعلَْيِه الساََلُم  -َعائَِشةَ أَناهُ  َصَلا

ِة: أَناهُ لَْم يََزْل  ََلُم  -اْْلَئِما ِ  -َعلَْيِه السا بَْيِر، َوَعْبِد َّللاا  يَُصلِّيِهَما ِعْنَدهَا؛ ِمْثُل: ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ

ْحَمِن ْبِن  بَْيِر، َوَمْسُروٍق، َواْْلَْسَوِد ْبِن يَِزيَد، َوطَاُوٍس، َوأَبِي َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرا ْبِن الزُّ

 َعْوٍف، َوأَْيَمِن، َوَغْيِرِهْم.

ِ »َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا يَُصلِّي ُدبَُر  -َصلاى َّللاا

ْبحَ   .)صحيح(« ُكلِّ َصََلٍة َمْكتُوبٍَة َرْكَعتَْيِن إَلا اْلَعْصَر َوالصُّ

ُ َعْنهُ  -قال المؤلف: لَْيَس فِيِه إَلا إْخبَاُرهُ  ِ  -َرِضَي َّللاا بَِما َعلَِم؛ ِمْن أَناهُ لَْم يََر َرُسوَل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - اِدُق فِي قَْولِِه، َولَْيَس فِي هََذا نَْهٌي َعْنهَُما، َصَلا  -َصلاى َّللاا هَُما، َوهَُو الصا

قَطُّ َشْهًرا َكاِمًَل َغْيَر َرَمَضاَن؛ َولَْيَس  -َعلَْيِه الساََلُم  -َوََل َكَراهَةٌ لَهَُما؛ ]َوَما[ َصاَم 

ًعا[ .  هََذا بُِموِجٍب َكَراِهيَةَ َصْوِم ]َشْهٍر َكاِمٍل تَطَوُّ

ِ »َعْن أُمِّ َسلََمةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َصلاى َرُسوُل َّللاا اْلَعْصَر ثُما َدَخَل بَْيتِي  -َصلاى َّللاا

ِ، َصلاْيَت َصََلةً لَْم تَُصلِّهَا؟ قَاَل: قَِدَم َعلَيا َماٌل  فََصلاى َرْكَعتَْيِن؟ فَقُْلت: يَا َرُسوَل َّللاا

ِ فََشَغلَنِي َعْن َرْكَعتَ  ْيِن ُكْنُت أَْرَكُعهَُما بَْعَد الظُّْهِر فََصلاْيتُهَُما اآْلَن؟ قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاا

 .)ضعيف()ليس في كتب حماد بن سلمة (« أَفَنَْقِضيِهَما إَذا فَاتَتَا؟ قَاَل: ََل 
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ُ  -أَنا النابِيا »َعْن َذْكَواَن َعْن َعائَِشةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ ■  َصلاى فِي  - َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

ْكَعتَاِن؟ قَاَل: ُكْنُت أَُصلِّيِهَما بَْعَد الظُّْهِر،  بَْيتِهَا َرْكَعتَْيِن بَْعَد اْلَعْصِر فَقُْلت: َما هَاتَاِن الرا

 .)صحيح(« َوَجاَءنِي َماٌل فََشَغلَنِي فََصلاْيتُهَُما اآْلنَ 

وَ  « أَفَنَْقِضيِهَما نَْحُن؟ قَاَل: ََل »ايَةُ اْلُمتاِصلَةُ: َولَْيَس فِيهَا قاى المؤلف: فَهَِذِه ِهَي الرِّ

ْن أََخَذهَا؟ فََسقََطتْ  يَاَدةَ لَْم يَْسَمْعهَا َذْكَواُن ِمْن أُمِّ َسلََمةَ، َوََل نَْدِري َعما  .فََصحا أَنا هَِذِه الزِّ

ْحَمِن ْبِن أَبِي ُسْفيَاَن أَنا ■  ْجَدتَْيِن  َعْن َعْبِد الرا ُمَعاِويَةَ أَْرَسَل إلَى َعائَِشةَ يَْسأَلُهَا َعْن السا

هَُما ِعْنَدهَا؟  ثَْتنِي أَناهُ َصَلا هَُما لَِكْن أُمُّ َسلََمةَ َحدا بَْعَد اْلَعْصِر؟ فَقَالَْت: لَْيَس ِعْنِدي َصَلا

هَُما َرُسوُل »فَأَْرَسَل إلَى أُمِّ َسلََمةَ؟ فَقَالَْت:  ِ َصَلا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا ِعْنِدي، لَْم  -َصلاى َّللاا

هَُما قَْبُل َوََل بَْعُد؟ قَاَل: هَُما َسْجَدتَاِن ُكْنُت أَُصلِّيِهَما بَْعَد الظُّْهِر فَقَِدَم َعلَيا  أََرهُ َصَلا

َدقَِة فَنَِسيتُهَُما َحتاى َصلاْيُت اْلَعْصَر؛ ثُما  َذَكْرتُهَُما، فََكِرْهُت أَْن أَُصلِّيَهَُما قَََلئُِص ِمْن الصا

ْحَمِن هََذا َمْجهُوٌل(«)فِي اْلَمْسِجِد َوالنااُس يََرْونِي فََصلاْيتُهَُما ِعْنَدكِ   ضعيف() َوَعْبُد الرا

ِ »َعْن َعائَِشةَ قَالَْت: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َما تََرَك َرُسوُل َّللاا ِن بَْعَد اْلَعْصِر َرْكَعتَيْ  -َصلاى َّللاا

 .)صحيح(« ِعْنِدي قَطُّ 

ِ »َعْن َعائَِشةَ قَالَْت ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َصََلتَاِن َما تََرَكهَُما َرُسوُل َّللاا فِي بَْيتِي  -َصلاى َّللاا

ا، َوََل َعََلنِيَةً: َرْكَعتَْيِن قَْبَل اْلفَْجِر َوَرْكَعتَْيِن بَْعَد اْلَعْصرِ   .)صحيح(« قَطُّ ِسر ً

ِ َما تََرَكهَُما َحتاى لَقَِي »َعائَِشةَ أُما اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: ■  َواَلاِذي َذهََب بِِه تَْعنِي َرُسوَل َّللاا

َ تََعالَى  ْكَعتَْيِن بَْعَد اْلَعْصِر  -َّللاا َ َحتاى ثَقَُل َعْن  -تَْعنِي الرا قَالَْت: َوَما لَقَِي َّللاا

ََلةِ   يح(صح«)الصا

، َوُعَمُر  ا اْلُمْؤِمنِيَن َوتَِميٌم الدااِريِّ قال المؤلف: َوقَْد َرَوْتهَُما أَْيًضا أُمُّ َسلََمةَ َوَمْيُمونَةُ أَما

، َوَغْيُرهُْم   فََصاَر نَْقَل تََواتٍُر يُوِجُب اْلِعْلَم. -ْبُن اْلَخطااِب، َوَزْيُد ْبُن َخالِِد اْلُجهَنِيُّ

 ■ ِ  ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن نَْوفٍَل: قَاَل: َصلاى بِنَا ُمَعاِويَةُ اْلَعْصَر فََرأَى نَاًسا َعْن َعْبِد َّللاا

 ِ بَْيِر؟ فََجاَء َعْبُد َّللاا ِ ْبِن الزُّ ََلةُ؟ فَقَالُوا: هَِذِه فُْتيَا َعْبِد َّللاا ْبُن  يَُصلُّوَن، فَقَاَل: َما هَِذِه الصا

بَْيِر َمَع النااِس، فَقَا َل لَهُ ُمَعاِويَةُ: َما هَِذِه اْلفُْتيَا الاتِي تُْفتِي: أَْن يَُصلُّوا بَْعَد اْلَعْصِر؟ الزُّ

 ِ ثَْتنِي َزْوُج َرُسوِل َّللاا بَْيِر: َحدا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَقَاَل اْبُن الزُّ َعلَْيِه الساََلُم  -أَناهُ » -َصلاى َّللاا

 « .َصلاى بَْعَد اْلَعْصرِ  -

أَْرَسَل ُمَعاِويَةُ إلَى َعائَِشةَ؟ فَقَالَْت: هََذا َحِديُث َمْيُمونَةَ بِْنِت اْلَحاِرِث؟ فَأَْرَسَل إلَى فَ 

ِ »َمْيُمونَةَ َرُسولَْيِن؟ فَقَالَْت: إناَما َحداْثت  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َكاَن  -َصلاى َّللاا

هُ َحتاى أَْرهََق اْلَعْصُر، فََصلاى اْلَعْصَر، ثُما َرَجَع فََصلاى َما َكاَن يَُجهُِّز َجْيًشا فََحبَُسو

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يَُصلِّي قَْبلَهَا؟ قَالَْت: َوَكاَن َرُسوُل َّللاا إَذا َصلاى َصََلةً أَْو فََعَل  -َصلاى َّللاا

 « .: يُِحبُّ أَْن يَُداِوَم َعلَْيهِ -َشْيئًا 
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ِ َْلَُصلِّيَناهُ.فَقَا بَْيِر: أَلَْيَس قَْد َصلاى؟ َوَّللَاا  َل اْبُن الزُّ

، أَْو أُْخبِْرُت أَنا تَِميًما الدااِريا َرَكَع َرْكَعتَْيِن بَْعَد »َعْن ُعْرَوةَ ■  أَْخبََرنِي تَِميٌم الدااِريِّ

ِة، فَأََشاَر إ را لَْيِه تَِميٌم: أَْن اْجلِْس؟ فََجلََس ُعَمُر َحتاى فََرَغ اْلَعْصِر فَأَتَاهُ ُعَمُر فََضَربَهُ بِالدِّ

ْكَعتَْيِن َوقَْد نَهَْيتُ   تَِميٌم، فَقَاَل لُِعَمَر: لَِم َضَرْبتَنِي؟ فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: ِْلَناَك َرَكْعَت هَاتَْيِن الرا

ِ َعْنهَُما؟ قَاَل لَهُ تَِميٌم إنِّي َصلاْيتُهَُما َمَع َمْن هَُو َخيْ  ُ َعلَْيِه  -ٌر ِمْنَك: َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ْهطُ؟ َولَِكنِّي أََخاُف أَْن يَأْتَِي بَْعَدُكْم -َوَسلاَم  ؟ فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: إنِّي لَْيَس بِي إيااُكْم أَيُّهَا الرا

وَن بِ  السااَعِة الاتِي نَهَى َعْنهَا َرُسوُل قَْوٌم يَُصلُّوَن َما بَْيَن اْلَعْصِر إلَى اْلَمْغِرِب، َحتاى يَُمرُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا أَْن يَُصلاى فِيهَا َكَما َصلاْوا بَْيَن الظُّْهِر َواْلَعْصِر؛ ثُما  -َصلاى َّللاا

 )صحيح(« يَقُولُوَن: قَْد َرأَْينَا فََُلنًا َوفََُلنًا يَُصلُّوَن بَْعَد اْلَعْصرِ 

َوُعَمُر َخلِيفَةٌ  -أَنا ُعَمَر َرآهُ يَُصلِّي بَْعَد اْلَعْصِر َرْكَعتَْيِن »ْبِن َخالٍِد اْلُجهَنِيِّ َعْن َزْيِد ■ 

ا اْنَصَرَف قَاَل لَهُ َزْيٌد: يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن،  - ِة َوهَُو يَُصلِّي َكَما هَُو، فَلَما را فََضَربَهُ بِالدِّ

ِ ََل أََدُعهَُما أَ  ِ فََوَّللَاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بًَدا بَْعَد إْذ َرأَْيُت َرُسوَل َّللاا « يَُصلِّيِهَما؛ -َصلاى َّللاا

فََجلََس إلَْيِه ُعَمُر، َوقَاَل: يَا َزْيُد ْبُن َخالٍِد، لَْوََل أَنِّي أَْخَشى أَْن يَتاِخَذهَُما النااُس ُسلاًما إلَى 

ََلِة َحتاى اللاْيِل لَْم أَ   ْضِرْب فِيِهَما.)صحيح(الصا

َع بَْعَد اْلَعْصِر َما لَْم تَْصفَرا  قال المؤلف: فَهََذا نَصٌّ َجلِيٌّ ثَابٌِت َعْن ُعَمَر بِإَِجاَزتِِه التاطَوُّ

 الشاْمُس َوتُقَاِرَب اْلُغُروَب.

ََلِة بَْعَد قَاَل اْبُن َعبااٍس: لَقَْد َرأَْيت ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب يَْضِرُب النااَس ■  َعلَى الصا

 اْلَعْصِر؟ ثُما قَاَل اْبُن َعبااٍس: َصلِّ إْن ِشْئت َما بَْينَك َوبَْيَن أَْن تَِغيَب الشاْمُس.)صحيح(

َص فِيِهَما.)صحيح(■  ْكَعتَْيِن بَْعَد اْلَعْصِر: فََرخا  َعْن طَاُوٍس: ُسئَِل اْبُن ُعَمَر َعْن الرا

ٍر قَاَل: َكانَْت َعائَِشةُ أُمُّ اْلُمْؤِمنِيَن تَُصلِّي َرْكَعتَْيِن بَْعَد اْلَعْصِر َوِهَي َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَيْ ■ 

قَائَِمةٌ: َوَكانَْت َمْيُمونَةُ أُمُّ اْلُمْؤِمنِيَن تَُصلِّي أَْربًَعا َوِهَي قَاِعَدةٌ، فَُسئِلَْت َعْن َذلَِك؟ فَقَالَْت 

 أَنَا َعُجوٌز فَأَُصلِّي أَْربًَعا بََدَل َرْكَعتَْيهَا.)صحيح(َعْن َعائَِشةَ: إناهَا َشاباةٌ وَ 

بَْيِر يَُصلِّيَاِن بَْعَد اْلَعْصِر َرْكَعتَْيِن.■  ِ ْبُن الزُّ بَْيُر َوَعْبُد َّللاا  َوقَاَل ِهَشاٌم َعْن أَبِيِه: َكاَن الزُّ

 اْلَعْصِر فََضَربَهُ ُعَمُر.)صحيح( َعْن الساائِِب ْبِن يَِزيَد قَاَل: َسباَح اْلُمْنَكِدُر بَْعدَ ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم . -قال المؤلف: اْلُمْنَكِدُر َوالساائُِب َصاِحبَاِن لَِرُسوِل َّللاا  َصلاى َّللاا

َعْن اْبِن طَاُوٍس َعْن أَبِيِه: أَنا أَبَا أَيُّوَب اْْلَْنَصاِريا َكاَن يَُصلِّي قَْبَل ِخََلفَِة ُعَمَر ■ 

ا تُُوفَِّي ُعَمُر َرَكَعهَُما؛ فَقِيَل لَهُ: مَ رَ  ا اُْستُْخلَِف ُعَمُر تََرَكهَُما: فَلَما ا ْكَعتَْيِن بَْعَد اْلَعْصِر؛ فَلَما

 هََذا؟ فَقَاَل: إنا ُعَمَر َكاَن يَْضِرُب النااَس َعلَْيِهَما.)صحيح(
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ْكَعتَْيِن بَْعَد َعْن ُجبَْيِر ْبِن نُفَْيٍر قَاَل: َكتََب ُعَمُر إلَى عُ ■  َمْيِر ْبِن َسْعٍد يَْنهَاهُ َعْن الرا

ا أَنَا فَََل أَْتُرُكهَُما؛ فََمْن َشاَء أَْن يَْنَحِضَج  ْرَداِء: أَما اْلَعْصِر؛ فَقَاَل أَبُو الدا

 فَْليَْنَحِضْج.)صحيح(

أَْرِضِه بِبَذا ِسيِريَن، َوِهَي َخْمَسةُ أَنَُس ْبُن ِسيِريَن قَاَل: َخَرْجت َمَع أَنَِس ْبِن َمالٍِك إلَى ■ 

نَا قَاِعًدا َعلَى بَِساٍط فِي السافِينَِة، فََصلاى بِنَا  فََراِسَخ فََحَضْرت َصََلةَ اْلَعْصِر، فَأَما

 َرْكَعتَْيِن، ثُما َسلاَم، ثُما َصلاى بِنَا َرْكَعتَْيِن.)صحيح(

 ■ ِ ِن َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َعْن بََِلٍل ُمَؤذِّ ََلِة إَلا »قَاَل:  -َصلاى َّللاا لَْم يَْنهَ َعْن الصا

 « ِعْنَد ُغُروِب الشاْمسِ 

َسيَأْتِي َعلَْيُكْم َزَماٌن َكثِيٌر ُخَطبَاُقهُ، قَلِيٌل ُعلََماُقهُ، »َعْن اْبِن َمْسُعوٍد فِي َحِديٍث: ■ 

ُروَن ا ََلةَ َحتاى يُقَاَل: هََذا َشَرُق اْلَمْوتَى قُْلت: َوَما َشَرُق يُِطيلُوَن اْلُخْطبَةَ َويَُؤخِّ لصا

ََلةَ لَِوْقتِهَا،  ا فََمْن أَْدَرَك َذلَِك ِمْنُكْم فَْليَُصلِّ الصا ْمُس ِجد ً ْت الشا اْلَمْوتَى؟ قَاَل: إَذا اْصفَرا

ًعافَإِْن اْحتَبََس فَْليَُصلِّ َمَعهُْم، َوْليَْجَعْل َصََلتَهُ َوحْ  « َدهُ اْلفَِريَضةَ، َوَصََلتَهُ َمَعهُْم تَطَوُّ

 .)صحيح(

ُد تَأِْخيِر َما نَِسَي أَْو نَاَم َعْنهُ ِمْن اْلفَْرِض[م  999]َمْسأَلَةٌ تََعمُّ

ُد تَأِْخيِر َما نَِسَي أَْو نَاَم َعْنهُ ِمْن اْلفَْرِض.  قال ابن حزم: َوََل يَُجوُز تََعمُّ

َد التاطَ  ِع ِعْنَد اْصفَِراِر الشاْمِس َحتاى يَتِما ُغُروبُهَا؛ َوِعْنَد اْستَِواِء الشاْمِس، َحتاى َوََل تََعمُّ وُّ

َواِل.  تَأُْخَذ فِي الزا

. ْبِح َحتاى تَْصفَُو الشاْمُس َوتَْبيَضا  َوََل بَْعَد الساََلِم ِمْن َصََلِة الصُّ

ْم يَْذُكْر إَلا فِيهَا؛ ِمْن َصََلٍة َمْنِسياٍة أَْو نِيَم َعْنهَا؛ ]ِمْن َويَْقِضي فِي هَِذِه اْْلَْوقَاِت ُكلا َما لَ 

ْكَعتَاِن ِعْنَد ُدُخوِل  ٍع، َوَصََلِة اْلِجنَاَزِة؛ َواَِلْستِْسقَاِء؛ َواْلُكُسوِف، َوالرا فَْرٍض[ أَْو تَطَوُّ

ََلِة فِي أََحِد هَِذِه اْْلَوْ  أَ لِلصا ْد اْلَمْسِجِد، َوَمْن تََوضا َع ِحينَئٍِذ َما لَْم يَتََعما قَاِت فَلَهُ أَْن يَتََطوا

َحتاى تَْدُخَل اْْلَْوقَاُت اْلَمْذُكوَرةُ فََمْن فََعَل هََذا فَََل  -َوهَُو َذاِكٌر لَهُ  -اْلَمْرُء تَْرَك ُكلِّ َذلَِك 

 تُْجِزئُهُ َصََلتُهُ تِْلَك أَْصًَل.

َحاِديَث اْْلََواِمِر َعلَى أََحاِديِث الناْهِي، َوقَالُوا: إنا َمْعنَى الناْهِي وقال أيضا: فََغلاَب هَُؤََلِء أَ 

ََلِة فِي هَِذِه اْْلَْوقَاِت، أَْي إَلا أَْن تَُكوَن َصََلةً أُِمْرتُْم بِهَا، فََصلاْوهَا فِيهَا َوفِي  َعْن الصا

 َغْيِرهَا.

لََواِت، أَْي إَلا أَْن تَُكوَن َوْقتًا نَهَى فِيِه َعْن َوقَاَل اآْلَخُروَن: َمْعنَى اْْلَْمِر بِهَ   ِذِه الصا

ََلِة فَََل تَُصلُّوهَا فِيِه.  الصا
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ا َكاَن ِكََل اْلَعَملَْيِن ُمْمِكنًا، لَْم يَُكْن َواِحٌد ِمْنهَُما أَْولَى ِمْن اآْلَخِر إَلا  : فَلَما قَاَل َعلِيٌّ

ِ بِبُْرهَاٍن، فَنَظَْرنَا فِي َذلِ  ثَنَاهُ ..َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنا َرُسوَل َّللاا َصلاى  -َك: فََوَجْدنَا َما َحدا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ْبِح قَْبَل أَْن تَْطلَُع الشاْمُس فَقَْد أَْدَرَك »قَاَل:  -َّللاا َمْن أَْدَرَك َرْكَعةً ِمْن الصُّ

ْبَح، َوَمْن أَْدَرَك َرْكَعةً ِمْن اْلعَ   ؟ .« ْصِر قَْبَل أَْن تَْغُرَب الشاْمُس فَقَْد أَْدَرَك اْلَعْصرَ الصُّ

لََواِت فِي هَِذِه اْْلَْوقَاِت فَْرٌض؛ َوأَنا اْْلَْمَر  فََكاَن هََذا ُمبَيِّنًا َغايَةَ اْلبَيَاِن أَنا قََضاَء الصا

.  ُمْستَْثنًى ِمْن الناْهِي بََِل َشكٍّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

ِع بَْعَد اْلَعْصِر، فَإِناهُ ِعْنَدهُ َجائٌِز إلَى بَْعِد بم■ ثل قول المؤلف يقول داود َحاَشا التاطَوُّ

 َمْنُسوًخا. -َعْن َذلَِك  -ُغُروِب الشاْمِس؛ َوَرأَى الناْهَي 

بَِوْجٍه ِمْن اْلُوُجوِه؛  ثَََلثَةُ أَْوقَاٍت ََل يَُصلاى فِيهَا فَْرٌض فَائٌِت أَْو َغْيُر فَائٍِت، َوََل نَْفلٌ ■ 

ِل طُلُوِع قُْرِص الشاْمِس، إَلا أَْن تَْبيَضا َوتَْصفَُو.  َوِهَي: ِعْنَد أَوا

ةً؛ فَإِناهَا يَُصلِّي  َواِل، َحاَشا يَْوِم اْلُجُمَعِة َخاصا أَْو ِعْنَد اْستَِواِء الشاْمِس َحتاى تَأُْخَذ فِي الزا

 َجاِمِع َوْقَت اْستَِواِء الشاْمِس.فِيهَا َمْن َجاَء إلَى الْ 

ةً؛ فَإِناهُ  ِل الشاْمِس فِي اْلُغُروِب َحتاى يَتِما ُغُروبُهَا؛ َحاَشا َعْصِر يَْوِمِه َخاصا َوِعْنَد أَْخِذ أَوا

 يَُصلاى ِعْنَد اْلُغُروِب َوقَْبلَهُ َوبَْعَدهُ.

ََلةُ َعلَى اْلَجنَائِِز فِي هَِذهِ  اْْلَْوقَاِت؛ فَإِْن َصلاى َعلَْيهَا فِيِهنا أَْجَزأَ َذلَِك؟  َوتُْكَرهُ الصا

َوثَََلثَةُ أَْوقَاٍت يَُصلِّي فِيِهنا اْلفُُروَض ُكلاهَا؛ َوَعلَى اْلِجنَاَزِة؛ َويَْسُجُد ُسُجوَد التََِّلَوِة، َوََل 

ْكَعتَاِن إْثَر الطاَواِف؛ َع؛ َوََل الرا ََلةَ اْلَمْنُذوَرةَ؛ َوِهَي: إْثَر  يَُصلِّي فِيهَا التاطَوُّ َوََل الصا

ْبَح؛ إَلا َرْكَعتَْي اْلفَْجِر فَقَْط.  طُلُوِع اْلفَْجِر الثاانِي َحتاى يَُصلَِّي الصُّ

ََلةَ َعلَى اْلِجنَازَ  ِة َوبَْعَد َصََلِة اْلَعْصِر َحتاى تَأُْخَذ الشاْمُس فِي اْلُغُروِب، ]إَلا أَناهُ َكِرهَ الصا

ْت الشاْمُس[ . َوَكَذلَِك ُسُجوُد التََِّلَوِة؛ َوبَْعَد تََماِم ُغُروبِهَا َحتاى يَُصلَِّي  إَذا اْصفَرا

 اْلَمْغِرَب.

َماُم يَْخطُُب: َوْقٌت َرابٌِع لِهَِذِه الثاََلثَِة الاتِي َذَكْرنَا آِخًرا ،  َوَمْن َجاَء ِعْنَدهُ يَْوَم اْلُجُمَعِة َواْْلِ

ْبِح فََطلََعْت لَهُ الشاْمُس َوقَْد َصلاى أَقَلاهَا أَْو أَْكثََرهَا بََطلَْت فَمَ  ْن َدَخَل فِي َصََلِة الصُّ

 َصََلتُهُ تِْلَك.

ُل قُْرِص الشاْمِس إْثَر ]َذلَِك[ ُكلِِّه َوقَْبلَ  ْن  أَ َولَْو أَناهُ قََعَد ِمْقَداَر التاَشهُِّد َوتََشهاَد ثُما طَلََع أَوا

 يَُسلَِّم فَقَْد بَطَلَْت َصََلتُهُ.

 َولَْو قَْهقَهَ ِحينَئٍِذ ََل يُْنقَُض ُوُضوُءهُ.
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ِد َوقَْبَل َولَْو أَناهُ أَْحَدَث َعْمًدا أَْو نِْسيَانًا أَْو تََكلاَم َعْمًدا أَْو نِْسيَانًا بَْعَد أَْن قََعَد ِمْقَداَر التاَشهُّ 

ةٌ َكاِملَةٌ أَْن يَُسلَِّم: فََصََلتُهُ  َولَْو قَْهقَهَ ِحينَئٍِذ لَْم يُْنقَْض ُوُضوُءهُ ، قال أبو يوسف  -تَاما

ةٌ، فَلَْو َدَخَل فِي َصََلِة  ِل الشاْمِس فََصََلتُهُ تَاما ومحمد إَذا قََعَد ِمْقَداَر التاَشهُِّد قَْبَل طُلُوِع أَوا

لَهَا َولَْو تَْكبِيَرةً  أَْو أَْكثََرهَا فََغَربَْت لَهُ الشاْمُس ُكلُّهَا أَْو بَْعُضهَا فَْليَتََماَد  اْلَعْصِر فََصلاى أَوا

هَا َذلَِك َشْيئًا ِعْنَد أَبِي َحنِيفَةَ َوأَْصَحابِِه.  فِي َصََلتِِه، َوََل يَُضرُّ

 ْليَْجلِْس َوََل يَْرَكْع.قَالُوا: فَإِْن َصلاى فِي َمْنِزلِِه َرْكَعتَْي اْلفَْجِر ثُما َجاَء إلَى اْلَمْسِجِد فَ 

ََلةُ  قَاَل أَبُو َحنِيفَةَ: فَإِْن َجاَء إلَى اْلَمْسِجِد بَْعَد تََماِم ُغُروِب الشاْمِس فَْليَقِْف َحتاى تُقَاَم الصا

 َوََل يَْجلِْس َوََل يَْرَكْع ، وقَاَل أَبُو يُوُسَف: يَْجلُِس َوََل يَْرَكُع.

ُع ]بَْعَد يَُصلِّي اْلفُُروَض ُكلا ■  هَا اْلَمْنِسياةَ َوَغْيَرهَا فِي َجِميِع هَِذِه اْْلَْوقَاِت َوََل يَتَطَوا

ْمُس َوتَْصفَُو َوََل بَْعَد َصََلِة اْلَعْصِر َحتاى تَْغُرَب  ْبِح[ َحتاى تَْبيَضا الشا َصََلِة الصُّ

، َوَمْن َدَخَل اْلَمْسِجَد ]ِحينَئٍِذ[ قََعَد َوََل  الشاْمُس، َوََل بَْعَد ُغُروبِهَا َحتاى تَُصلاى اْلَمْغِربُ 

ُع بَْعَد طُلُوِع اْلفَْجِر إَلا بَِرْكَعتَْي اْلفَْجِر، َحاَشا َمْن َغلَبَْتهُ َعْينُهُ فَنَاَم عَ  ْن يَْرَكُع، َوََل يَتَطَوا

ْبِح. ِحْزبِِه؛ فَإِناهُ ََل بَأَْس بِأَْن يَُصلِّيَهُ بَْعَد طُلُوِع اْلفَْجرِ   َوقَْبَل َصََلِة الصُّ

َوَمْن َرَكَع َرْكَعتَْي اْلفَْجِر فِي َمْنِزلِِه ثُما أَتَى اْلَمْسِجَد فَإِْن َشاَء َرَكَع َرْكَعتَْيِن، َوإِْن َشاَء 

 َجلََس، َولَْم يَْرَكْع، َوقَْد ُرِوَي َعْنهُ: ]إْن[ َكاَن ُمْصبًِحا فَْليَْجلِْس َوََل يَْرَكْع.

ََلةَ َوالتاطَ  ُع ِعْنَدهُ َجائٌِز َعلَى ُكلِّ َحاٍل ِعْنَد اْستَِواِء الشاْمِس، َولَْم يَْكَرْه َذلَِك َوأََجاَز الصا وُّ

ا، َوبَْعَد اْلَعْصِر َما لَْم تَْصفَرا الشاْمُس. ْبِح َما لَْم يُْسفِْر ِجد ً  َعلَى اْلِجنَاَزِة بَْعَد َصََلِة الصُّ

ْبِح َحتاى تَْصفَُو َوَعْنهُ فِي ُسُجوِد  التََِّلَوِة قَْوََلِن: أََحُدهَُما: ََل يَْسُجُد لَهَا بَْعَد َصََلِة الصُّ

 الشاْمُس، َوََل بَْعَد َصََلِة اْلَعْصِر َما لَْم تَْغُرْب الشاْمُس.

ُجوِد لَهَا َما لَْم يُْسفِْر، َوَما لَْم تَْصفَرا  الشاْمُس، َوقَاَل: َمْن قََرأَهَا  َواآْلَخُر: أَناهُ ََل بَأَْس بِالسُّ

ْجَدةُ.)مالك( ُجوِد فَْليُْسقِْط اآْليَةَ الاتِي فِيهَا السا  فِي اْلَوْقِت اْلَمْنِهيِّ فِيِه َعْن السُّ

ٍع َمأُْموٍر بِِه فِي هَِذِه اْْلَْوقَاِت، َوإِنا ■  َما يَْقِضي اْلفَائِتَاِت ِمْن اْلفُُروِض َويَُصلِّي ُكلا تَطَوُّ

ُع فِي َجمِ  ِع فِيهَا فَقَْط، إَلا يَْوَم اْلُجُمَعِة َوبَِمكاةَ، فَإِناهُ يَتَطَوا يِع اْلَمْمنُوُع: هَُو اْبتَِداُء التاطَوُّ

 هَِذِه اْْلَْوقَاِت َوَغْيِرهَا.)صحيح(

ََلِة الاتِي تُْنَسى، تصلى ِحيَن يَْذُكُرهَا، َوإِْن َكاَن فِي َوْقٍت تُْكرَ ■  ََلةُ الصا هُ فِيِه الصا

 .)النخعي وعطاء وطاوس(

الصَلة بعد طلوع الفجر مباحة وإن كانت أكثر من ركعتين حتى صَلة الصبح ■

 .)عائشة وابن مسعود وطاوس وعروة بن الزبير وعطاء(

 -اِلحاديث واآلثار:
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َوأَْرَضاهُْم ِعْنِدي ُعَمُر، أَنا َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل: َشِهَد ِعْنِدي ِرَجاٌل َمْرِضيُّوَن، ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوَل َّللاا ْبِح َحتاى »قَاَل:  -َصلاى َّللاا ََل َصََلةَ بَْعَد َصََلتَْيِن بَْعَد الصُّ

 .)صحيح(« تَْطلَُع الشاْمُس، َوبَْعَد اْلَعْصِر َحتاى تَْغُرَب الشاْمسُ 

ِ يَْنهَانَا أَْن نَُصلَِّي »ُجهَنِيِّ يَقُوُل: عن ُعْقبَةَ ْبَن َعاِمٍر الْ ■  ثَََلُث َساَعاٍت َكاَن َرُسوُل َّللاا

 فِيِهنا أَْو أَْن نَْقبَُر فِيِهنا َمْوتَانَا: ِحيَن تَْطلُُع الشاْمُس بَاِزَغةً َحتاى تَْرتَفَِع، َوِحيَن يَقُوُم قَائِمُ 

 .)صحيح(« يَن تََضياَف الشاْمُس لِْلُغُروِب َحتاى تَْغُربَ الظاِهيَرِة َحتاى تَِميَل الشاْمُس، َوحِ 

ِ: أَيُّ اللاْيِل أَْسَمُع؟ قَاَل: »َعْن ■  لَِميِّ أَناهُ قَاَل: قُْلُت يَا َرُسوَل َّللاا َعْمِرو ْبِن َعْنبََسةَ السُّ

ََلةَ َمْشهُودَ  ْبَح، َجْوُف اللاْيِل اآْلِخِر، فََصلِّ َما ِشْئَت، فَإِنا الصا ةٌ َمْكتُوبَةٌ، َحتاى تَُصلَِّي الصُّ

ثُما أَْقِصْر َحتاى تَْطلَُع الشاْمُس فَتَْرتَفَِع قِيَس ُرْمٍح أَْو ُرْمَحْيِن، فَإِناهَا بَْيَن قَْرنَْي َشْيطَاٍن 

ََلةَ َمْشهُوَدةٌ َمْكتُ  ْمُح َويَُصلِّي لَهَا اْلُكفااُر، ثُما َصلِّ َما ِشْئَت، فَإِنا الصا وبَةٌ َحتاى يَْعِدَل الرُّ

ََلةَ   ِظلاهُ، َوأَْقِصْر فَإِنا َجهَناَم تُْسَجُر َوتُْفتَُح أَْبَوابُهَا فَإَِذا َزاَغْت فََصلِّ َما ِشْئَت، فَإِنا الصا

 ِ ناهَا تَْغُرُب بَْيَن َمْشهُوَدةٌ َمْكتُوبَةٌ، َحتاى تَُصلَِّي اْلَعْصَر ثُما أَْقِصْر َحتاى تَْغُرَب الشاْمُس، فَإ

 صحيح(«)قَْرنَْي َشْيطَاٍن َويَُصلِّي لَهَا اْلُكفاارُ 

 ■ ِ نَابِِحيِّ أَنا َرُسوَل َّللاا ِ الصُّ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعْبِد َّللاا الشاْمُس تَْطلُُع »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

فَاَرقَهَا. فَإَِذا اْستََوْت قَاَرنَهَا فَإَِذا َزالَْت فَاَرقَهَا، فَإَِذا  َوَمَعهَا قَْرنَْي الشاْيطَاِن، فَإَِذا اْرتَفََعتْ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َدنَْت لِْلُغُروِب قَاَرنَهَا، فَإَِذا َغَربَْت فَاَرقَهَا، َونَهَى َرُسوُل َّللاا  -َصلاى َّللاا

ََلِة فِي هَِذِه اْْلَْوقَاتِ   «َعْن الصا

ِ اْلُمَزنِيِّ قَاَل: َكاَن أَبُو بَْكَرةَ فِي بُْستَاٍن لَهُ فَنَاَم َعْن اْلَعْصِر، فَلَْم َعْن بَْكِر بْ ■  ِن َعْبِد َّللاا

ْت الشاْمُس، فَلَْم يَُصلِّ َحتاى َغُربَْت الشاْمُس، ثُما قَاَم فََصلاى.)صحيح(  يَْستَْيقِْظ َحتاى اْصفَرا

ِن ُعْجَرةَ: أَناهُ نَاَم َعْن اْلفَْجِر َحتاى طَلََعْت الشاْمُس، قَاَل: َعْن َرُجٍل ِمْن َولَِد َكْعِب بْ ■ 

ْت، ثُما  فَقُْمت أَُصلِّي فََدَعانِي َكْعُب ْبُن ُعْجَرةَ فَأَْجلََسنِي َحتاى اْرتَفََعْت الشاْمُس َواْبيَضا

.)صحيح(  قَاَل: قُْم فََصلِّ

ََلِة بِنِْصِف  َعْن أَبِي اْلبَْختَِريِّ قَاَل: َكانَ ■  ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب يَْضِرُب َعلَى الصا

.()صحيح(  الناهَاِر.)أَبُو اْلبَْختَِريِّ هََذا هَُو َصاِحُب اْبِن َمْسُعوٍد َوَعلِيٍّ

ِ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُسئَِل َرُسوُل َّللاا ُجلِ  -َصلاى َّللاا يَْرقُُد  َعْن الرا

ََلِة أَْو يَْغفُُل َعْنهَا؟ فَقَاَل: َكفااَرتُهَا أَْن يَُصلِّيَهَا إَذا َذَكَرهَا  .)صحيح(« َعْن الصا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي قَتَاَدةَ أَنا َرُسوَل َّللاا لَْيَس فِي الناْوِم »قَاَل: إناهُ  -َصلاى َّللاا

ْفِريطُ فِي اْليَقَظَِة، فَإَِذا نَِسَي أََحُدُكْم َصََلةً أَْو نَاَم َعْنهَا فَْليَُصلِّهَا إَذا تَْفِريطٌ، إناَما التا 

 صحيح(«)َذَكَرهَا
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 قال المؤلف: َوهََذا ُعُموٌم لُِكلِّ َصََلٍة فَْرٍض أَْو نَافِلٍَة.

ثَهُ، فَنَاَم اْبُن َعبااٍس َعْن قَتَاَدةَ أَنا اْلِمْسَوَر ْبَن َمْخَرَمةَ َدَخَل َعلَى اْبِن َعبا ■  اٍس فََحدا

 َواْنَسلا اْلِمْسَوُر، فَلَْم يَْستَْيقِْظ َحتاى أَْصبََح، فَقَاَل لُِغََلِمِه: أَتََرانِي أَْستَِطيُع أَْن أَُصلَِّي قَْبلَ 

يَْعنِي  -َوَرْكَعتَْيِن  - يَْعنِي اْلِوْترَ  -َوثَََلثًا  -يَْعنِي اْلِعَشاَء  -أَْن تَْخُرَج الشاْمُس أَْربًَعا 

ْبِح؟  -َوَواِحَدةً  -َرْكَعتَْي اْلفَْجِر  .)صحيح( -يَْعنِي َرْكَعةً ِمْن الصُّ هُنا  قَاَل: نََعْم فََصَلا

ْبِح فََواتًا فَبَاَدْرت ■  َعْن َعطَاِء ْبِن يَُحناَس أَناهُ َسِمَع أَبَا هَُرْيَرةَ يَقُوُل: إْن َخِشيَت ِمْن الصُّ

ْل بِاآْلِخَرِة أَْن تُْكِملَهَا.بِا ْكَعِة اْْلُولَى الشاْمَس، فَإِْن َسبَْقت بِهَا الشاْمَس فَََل تَُعجِّ  لرا

َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل: َصلاْيت َخْلَف أَبِي بَْكٍر اْلفَْجَر فَاْستَْفتََح اْلبَقََرةَ فَقََرأَهَا فِي ■ 

ْمُس أَْن تَْطلَُع قَْبَل أَْن َرْكَعتَْيِن: فَقَاَل ُعَمُر حِ  ُ لَك لَقَْد َكاَدْت الشا يَن فََرَغ قَاَل يَْغفُِر َّللاا

 تَُسلَِّم؟ قَاَل: لَْو طَلََعْت َْلَْلفَْتنَا َغْيَر َغافِلِيَن.)صحيح(

َحتاى َعَرَف  َعْن أَبِي ُعْثَماَن الناْهِديِّ قَاَل: َصلاى بِنَا ُعَمُر َصََلةَ اْلَغَداِة فََما اْنَصَرفَ ■ 

ُكلُّ ِذي بَاٍل أَنا الشاْمَس قَْد طَلََعْت؛ فَقِيَل لَهُ: َما فََرَغْت َحتاى َكاَدْت الشاْمُس أَْن تَْطلَُع؟ 

 فَقَاَل: لَْو طَلََعْت َْلَْلفَْتنَا َغْيَر َغافِلِيَن.)صحيح(

ُ َعْنهَُما  -أَبَا بَْكٍر َوُعَمَر  قال المؤلف: فَهََذا نَصٌّ َجلِيٌّ بِأََصحِّ إْسنَاٍد يَُكوُن أَنا  َرِضَي َّللاا

َحابَِة  - ُ َعْنهُْم  -َوُكلا َمْن َمَعهَُما ِمْن الصا ََل يََرْوَن طُلُوَع الشاْمِس يَْقطَُع  -َرِضَي َّللاا

ْبَح.  َصََلةَ َمْن َطلََعْت َعلَْيِه، َوهَُو يَُصلِّي الصُّ

ِ ْبنِ ■  ُعَمَر يَقُوُل: إنا أَبَاهُ َكاَن يَطُوُف بَْعَد اْلَعْصِر، َوبَْعَد اْلَغَداِة ثُما  َسالَِم ْبَن َعْبِد َّللاا

ْكَعتَْيِن قَْبَل طُلُوِع الشاْمِس.)صحيح(  يَُصلِّي الرا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنا َرُسوَل َّللاا ةً ِمْن َمْن أَْدَرَك َرْكعَ »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

ْبَح، َوَمْن أَْدَرَك َرْكَعةً ِمْن اْلَعْصِر قَْبَل أَْن  ْبِح قَْبَل أَْن تَْطلَُع الشاْمُس فَقَْد أَْدَرَك الصُّ الصُّ

 .)صحيح(« تَْغُرَب الشاْمُس فَقَْد أَْدَرَك اْلَعْصرَ 

 ■ ِ ُ  -عن أَبُي قَتَاَدةَ اْْلَْنَصاِريُّ فَاِرُس َرُسوِل َّللاا بََعَث »قَاَل:  - َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا َجْيَش اْْلَُمَراِء فَلَْم يُوقِْظنَا إَلا الشاْمُس طَالَِعةً فَقُْمنَا  -َصلاى َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوِهلِيَن لَِصََلتِنَا، فَقَاَل النابِيُّ  ًدا ُرَوْيًدا، َحتاى تََعالَْت ُرَويْ  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -الشاْمُس، قَاَل َرُسوُل َّللاا َمْن َكاَن ِمْنُكْم يَْرَكُع َرْكَعتَْي اْلفَْجِر  -َصلاى َّللاا

ِ فَْليَْرَكْعهَُما؟ فَقَاَم َمْن َكاَن يَْرَكُعهَُما َوَمْن لَْم يَُكْن يَْرَكُعهَُما، ثُما أََمَر َرسُ  َصلاى  -وُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ِ  -َّللاا ََلِة فَيَُؤذاَن بِهَا، فَقَاَم َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَْن يُنَاَدى بِالصا َصلاى َّللاا

ِ لَْم نَُكْن فِي َشْيٍء ِمْن أَْمرِ  - ا اْنَصَرَف قَاَل: إناا بَِحْمِد َّللاا ْنيَا َشَغلَنَا َعْن  فََصلاى بِنَا؛ فَلَما الدُّ

 صحيح(«)َصََلتِنَا
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: لَْيَس فِي َشْيٍء ِمْن اْْلَْخبَاِر أَْصًَل: أَنا َرُسوَل َّللاا  -َصلاى َّللاا

ََلةَ ِمْن أَْجِل أَنا الشاْمَس لَْم تَْبيَضا َوََل اْرتَفَ  ْرُت الصا َعلَْيِه  -َعْت؛ َوََل أَناهُ قَاَل: " إناَما أَخا

ََلُم  َواِة؛  -السا ؛ َوإِناَما َذلَِك ظَنٌّ ِمْن بَْعِض الرُّ قَاَل: أَْمِهلُوا َحتاى تَْرتَفَِع الشاْمُس َوتَْبيَضا

ُ تََعالَى: }إِنا الظانا َل يُْغنِي ِمَن اْلَحقِّ َشْيئًا{ ]يونس:   [ .٣٦َوقَْد قَاَل َّللاا

ِ »ي قَتَاَدةَ أَبِيِه قَاَل: َعْن أَبِ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ِسْرنَا َمَع َرُسوِل َّللاا َونَْحُن فِي  -َصلاى َّللاا

ْسَت بِنَا؟ قَاَل: إنِّي أََخاُف أَْن تَنَاُموا َعْن  ِ، لَْو َعرا َسفٍَر َذاَت لَْيلٍَة، فَقُْلنَا: يَا َرُسوَل َّللاا

ََلِة، فََمْن يُوقِظُنَا َس اْلقَْوُم، َواْستَنََد بََِلٌل  الصا ِ، فََعرا ََلِة؟ قَاَل بََِلٌل: أَنَا يَا َرُسوَل َّللاا بِالصا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -إلَى َراِحلَتِِه، فََغلَبَْتهُ َعْينَاهُ، َواْستَْيقَظَ َرُسوُل َّللاا َوقَْد بََدا َحاِجُب  -َصلاى َّللاا

، َما أُْلقِيَْت الشاْمِس، فَقَاَل: يَا بََِل  ِ، َواَلاِذي بََعثََك بِاْلَحقِّ ُل، أَْيَن َما قُْلَت؟ فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعلَيا نَْوَمةٌ ِمْثلُهَا. فَقَاَل َرُسوُل َّللاا َ قَبََض أَْرَواَحُكْم ِحيَن  -َصلاى َّللاا إنا َّللاا

ِ َشاَء؛ ثُما أََمَرهُْم  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا ئُوا،  -َصلاى َّللاا فَاْنتََشُروا لَِحاَجاتِِهْم َوتََوضا

 .)صحيح(« َواْرتَفََعْت الشاْمُس، فََصلاى بِِهْم اْلفَْجرَ 

ْحَمِن: أَناهُ َدَخَل َعلَى أَنَِس ْبِن َمالٍِك فِي َداِرِه بِالْ ■  بَْصَرِة ِحيَن عن اْلَعََلُء ْبُن َعْبِد الرا

ا َدَخْلنَا َعلَْيِه قَاَل: َصلاْيتُْم اْلَعْصَر؟  اْنَصَرَف ِمْن الظُّْهِر، قَاَل: َوَداُرهُ بَِجْنِب اْلَمْسِجِد؛ فَلَما

ا قُْلنَا: ََل، إناَما اْنَصَرْفنَا السااَعةَ ِمْن الظُّْهِر؛ قَاَل: فََصلُّوا اْلَعْصَر، فَقُْمنَا فََصلاْينَا، فَلَ  ما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْنَصَرْفنَا قَاَل: َسِمْعت َرُسوَل َّللاا تِْلَك َصََلةُ اْلُمنَافِقِيَن »يَقُوُل:  -َصلاى َّللاا

 َ َجلََس يَْرقُُب اْلَعْصَر َحتاى إَذا َكانَْت بَْيَن قَْرنَْي الشاْيطَاِن قَاَم فَنَقََر أَْربًَعا، ََل يَْذُكُر َّللاا

 .)صحيح(« ا إَلا قَلِيًَل فِيهَ 

ةَ لَهُْم فِيِه أَْصًَل؛ لُِوُجوٍه  ِ  -: أََحُدهَا -قال المؤلف: فَََل ُحجا ُ  -أَنا َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

ََلِة فَقَْط َوْحَدهُ؛ َوإِناَما َذما التاأْ  -َعلَْيِه َوَسلاَم  ِخيَر َمَع لَْم يَُذما فِي َذلَِك اْلَحِديِث تَأِْخيَر الصا

َ فِيهَا إَلا قَلِيًَل؛ َوهََذا بََِل َشكٍّ َمْذُموٌم  ََلةَ أَْو لَْم  -َكْونِِه يَْنقُُرهَا أَْربًَعا ََل يَْذُكُر َّللاا َر الصا أَخا

ْرهَا  َلِة قَاُموا ُكَسالَى يَُراُءوَن ا -يَُؤخِّ لنااَس َوهََذا ِمْثُل قَْوله تََعالَى: }َوإَِذا قَاُموا إِلَى الصا

َ إَِل قَلِيَل{ ]النساء:   [ .٥٤٨َوَل يَْذُكُروَن َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوأَْيًضا فَإِناهُ قَْد َصحا أَنا َرُسوَل َّللاا أَْخبََر بِأَنا َمْن أَْدَرَك ِمْن  -َصلاى َّللاا

ْبِح َرْكَعةً َوِمْن اْلَعْصِر َرْكَعةً قَْبَل طُلُوِع  الشاْمِس َوقَْبَل ُغُروبِهَا فَقَْد أَْدَرَك الصُّ

ََلِة َعاِصيًا بِهَا َوُمَصلِّيًا َصََلةَ  ََلتَْيِن؛ فَِمْن اْلبَاِطِل اْلُمَحاِل أَْن يَُكوَن اْلُمْدِرُك لِلصا الصا

 اْلُمنَافِقِيَن..

ْسنَا َمَع النابِيِّ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: ■  ُ  -َعرا فَلَْم نَْستَْيقِْظ َحتاى  -َعلَْيِه َوَسلاَم  َصلاى َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -طَلََعْت الشاْمُس، فَقَاَل النابِيُّ  : لِيَأُْخْذ ُكلُّ َرُجٍل ِمْنُكْم بَِرْأِس -َصلاى َّللاا

أَ، ثُما َسَجَد َراِحلَتِِه؛ فَإِنا هََذا َمْنِزٌل َحَضَرنَا فِيِه الشاْيطَاُن؟ فَفََعْلنَا، ثُما دَ  َعا بِاْلَماِء فَتََوضا

ََلةُ فََصلاى اْلَغَداةَ   .)صحيح(« َسْجَدتَْيِن، ثُما أُقِيَمْت الصا
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ِ  -فِي هََذا اْلَخبَِر  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَقَاَل َرُسوُل َّللاا  -َصلاى َّللاا

لُوا َعْن َمَكانُِكْم الا » َن َوأَقَاَم َوَصلاىتََحوا « ِذي أََصابَْتُكْم فِيِه اْلَغْفلَةُ؟ فَأََمَر بََِلًَل فَأَذا

 .)صحيح(

ِ؛ َوَصحا يَقِينًا أَناهُ  ْشَكاُل ُجْملَةً َواْلَحْمُد َّلِلا إناَما  -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: فَاْرتَفََع اْْلِ

ََلةَ؛ لِيَُزولُوا َعْن الْ  َر الصا َمَكاِن الاِذي أََصابَْتهُْم فِيِه اْلَغْفلَةُ، َوَحَضَرهُْم فِيِه الشاْيطَاُن أَخا

 فَقَْط، ََل ِْلَنا الشاْمَس لَْم تَُكْن اْرتَفََعْت.

ِ يَقُوُل: ■  ِ »َجِريَر ْبَن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُكناا ِعْنَد َرُسوِل َّللاا َما فَقَاَل: أَ  -َصلاى َّللاا

إناُكْم َستََرْوَن َرباُكْم َكَما تََرْوَن هََذا اْلقََمَر، ََل تَُضاُموَن فِي ُرْقيَتِِه، فَإِْن اْستَطَْعتُْم أَْن ََل 

يَْعنِي اْلَعْصَر  -« تُْغلَبُوا َعلَى َصََلٍة قَْبَل طُلُوِع الشاْمِس َوقَْبَل ُغُروبِهَا

 َواْلفَْجَر.)صحيح(

ِ عن عمارة بن رقيبة ■ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن َرُسوَل َّللاا لَْن يَلَِج النااَر »يَقُوُل:  -َصلاى َّللاا

 يَْعنِي: اْلفَْجَر َواْلَعْصَر.)صحيح( -« أََحٌد َصلاى قَْبَل طُلُوِع الشاْمِس َوقَْبَل ُغُروبِهَا

 ■ ِ ُ  -َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب َعْن َرُسوِل َّللاا ََل تَُصلُّوا »قَاَل:  - َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

ْمُس ُمْرتَفَِعةٌ  .)صحيح() َوْهُب ْبُن اْْلَْجَدِع تَابٌِع ثِقَةٌ « بَْعَد اْلَعْصِر إَلا أَْن تَُصلُّوا َوالشا

 َمْشهُوٌر (

 ■ ِ ُ َعلَْيِه وَ  -ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل َّللاا َمْن نَاَم َعْن : »-َسلاَم َصلاى َّللاا

ِحْزبِِه أَْو َعْن َشْيٍء ِمْنهُ فَقََرأَهُ َما بَْيَن َصََلِة اْلفَْجِر َوَصََلِة الظُّْهِر ُكتَِب لَهُ َكأَناَما قََرأَهُ 

 صحيح(«)ِمْن اللاْيلِ 

يَْرِوهَا أََحٌد إَلا ِمْن موضوع() لَْم «)ََل َصََلةَ بَْعَد طُلُوِع اْلفَْجِر إَلا َرْكَعتَْي اْلفَْجرِ ■ »

ٍد،  ْحَمِن ْبِن ِزيَاِد ْبِن أَْنُعَم َوهَُو هَالٌِك، أَْو ِمْن طَِريِق أَبِي بَْكِر ْبِن ُمَحما طَِريِق َعْبِد الرا

َوهَُو َمْجهُوٌل ََل يُْدَرى َمْن هَُو، َولَْيَس هَُو اْبُن َحْزٍم، أَْو ِمْن طَِريِق أَبِي هَاُروَن 

، َوهَُو َساقِطٌ، أَْو ِمْن َطِريِق يََساٍر َمْولَى اْبِن ُعَمَر َوهَُو َمْجهُوٌل َوُمَدلٌِّس، َعْن اْلَعْبِديِّ 

ْن ََل يُْدَرى َمْن هَُو( ةَ ِمما  َكْعِب ْبِن ُمرا

ِد ْبِن أَبِي بَْكٍر قَاَل: ُكناا نَأْتِي َعائَِشةَ أُما اْلُمْؤِمنِينَ ■  قَْبَل َصََلِة  َعْن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحما

ََلةُ؟ فَقَالَْت: إنِّي نِْمت َعْن  اْلفَْجِر؟ فَأَتَْينَاهَا يَْوًما فَإَِذا ِهَي تَُصلِّي؛ فَقُْلنَا: َما هَِذِه الصا

 ِحْزبِي فَلَْم أَُكْن ِْلََدَعهُ؟ )صحيح(

طُلُوِع اْلفَْجِر، فَقَاَل: يَا هََذاِن  َعْن ُمَجاِهٍد قَاَل: َمرا اْبُن َمْسُعوٍد بَِرُجلَْيِن يَتََكلاَماِن بَْعدَ ■ 

ا أَْن تَْسُكتَا.)صحيح( ا أَْن تَُصلِّيَا َوإِما  إما
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عن اْبَن ُعَمَر يَقُوُل: لَْست أَْنهَى أََحًدا َصلاى أَيا َساَعٍة َشاَء ِمْن لَْيٍل أَْو نَهَاٍر؛ َولَِكنِّي ■ 

ِ: أَْفَعُل َكَما َرأَْيت أَْصَحابِي يَْفَعلُوَن؛ وَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَْد قَاَل َرُسوُل َّللاا ََل » -َصلاى َّللاا

ْوا بَِصََلتُِكْم طُلُوَع الشاْمِس، َوََل ُغُروبَهَا  .)صحيح(« تََحرا

ََلةَ َواْلقَْصَد إلَْيهَا فِي هََذْيِن  -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: فَإِناَما نَهَى  ي الصا َعْن تََحرِّ

َع اْلَمأُْموَر بِِه َواْلَمْنُدوَب إلَْيِه الْ  َوْقتَْيِن، َوفِي َوْقِت اَِلْستَِواِء فَقَْط، َوَصحا بِهََذا أَنا التاطَوُّ

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -يَُصلاى فِي هَِذِه اْْلَْوقَاِت: هَُو َعَمُل الصا ؛ ِْلَنا اْبَن ُعَمَر أَْخبََر -َرِضَي َّللاا

يَُصلِّي إْثَر  -ا يَْفَعُل َكَما َرأَى أَْصَحابُهُ يَْفَعلُوَن: َوهَُو َكَما َذَكْرنَا َعْنهُ آنِفًا ]أَناهُ[ إنامَ 

ْبِح، َوقَْبَل طُلُوِع الشاْمِس، ]َوبَْعَد اْلَعْصِر قَْبَل ُغُروِب الشاْمِس[  الطاَواِف بَْعَد َصََلِة الصُّ

. 

ِ َعْن ُجبَْيِر ْبِن ُمْطِعٍم أَناهُ قَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا يَا بَنِي َعْبِد » -َصلاى َّللاا

َمنَاٍف، ََل تَْمنَُعوا أََحًدا طَاَف بِهََذا اْلبَْيِت َوَصلاى أَياةَ َساَعٍة َشاَء ِمْن لَْيٍل أَْو 

 نَهَاٍر.)صحيح(

 999َزائَِدٍة َعلَى َسائِِر اللَّيَالِِي[م]َمْسأَلَةٌ اَختَِصاُص لَْيلَةَ اْلُجُمَعِة بَِصََلٍة 

 قال ابن حزم: َوََل يَُجوُز أَْن تَُخصا لَْيلَةُ اْلُجُمَعِة بَِصََلٍة َزائَِدٍة َعلَى َسائِِر اللايَالِِي؟ .

ثَنَاهُ ..َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النابِيِّ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لَِما َحدا وا لَْيلَةَ » قَاَل: -َصلاى َّللاا ََل تَْختَصُّ

 «اْلُجُمَعِة بِقِيَاٍم ِمْن بَْيِن اللايَالِيِ 

 999]َمْسأَلَةٌ َخْيُر اِْلَْعَماِل[م

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال ابن حزم: َوَخْيُر اْْلَْعَماِل َما ثَبََت أَنا َرُسوَل َّللاا َعِملَهُ َوَما  -َصلاى َّللاا

يَاَدِة َعلَْيِه بُْرهَاُن َذلَِك  ُدوِوَم َعلَْيِه َوإِنْ  ، َوَذلَِك أََحبُّ إلَْينَا ِمْن الزِّ ِ تََعالَى: -قَلا : قَْوُل َّللاا

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ{ ]اْلحزاب:   -َعلَْيِه الساََلُم  -[ َوَما َكاَن ٨٥}لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاا

 لِيََدَع اْْلَْفَضَل.

ِ َعْن َعائَِشةَ أَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -نا َرُسوَل َّللاا يَا أَيُّهَا النااُس َعلَْيُكْم ِمْن »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

ِ َما ُدوِومَ  َ ََل يََملُّ َحتاى تََملُّوا َوإِنا أََحبا اْْلَْعَماِل إلَى َّللاا  اْْلَْعَماِل َما تُِطيقُوَن فَإِنا َّللاا

 « .َعلَْيِه َوإِْن قَلا 

ِع فِي اْلَجَماَعِة[م   992]َمْسأَلَةٌ َصََلةُ التَّطَوُّ

ٍع فَهَُو فِي  ِع فِي اْلَجَماَعِة أَْفَضُل ِمْنهَا ُمْنفَِرًدا؛ َوُكلُّ تَطَوُّ قال ابن حزم: َوَصََلةُ التاطَوُّ

ْسِجِد فَهَُو أَْفَضُل... َوقَْد اْلبُيُوِت أَْفَضُل ِمْنهُ فِي اْلَمَساِجِد إَلا َما َصلاى ِمْنهُ َجَماَعةً فِي اْلمَ 

هُْم َعلَى اْلِمْنبَِر َوفِي بَْيِت ِعْتبَاَن  -َعلَْيِه الساََلُم  -َصلاى  ًعا إْذ أَما بِالنااِس فِي اْلَمْسِجِد تَطَوُّ

 ْبِن َمالٍِك.
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بَْيِر بِالنااِس فِي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َرْكَعتَْيِن بَعْ  َد اْلَعْصِر َجَماَعةً َوَكَذلَِك قَْد َصلاى اْبُن الزُّ

 أَنٌَس أَْيًضا.

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

 التطوع في المسجد أفضل .)أبو حنيفة وأصحابه(■

َع فِي اْلَمْسِجِد بَْعَد ■  ُكلُّ َذلَِك فِي اْلَمْسِجِد أَْفَضُل إَلا بَْعَد اْلُجُمَعِة فَإِناهُ يَكِرهَ التاطَوُّ

 اْلُجُمَعِة.)مالك(

 -اِلحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاا ُجِل فِي : »-َصلاى َّللاا َصََلةُ الرا

 صحيح(«)َجَماَعٍة تَِزيُد َعلَى َصََلتِِه فِي بَْيتِِه َوُسوقِِه َخْمًسا َوِعْشِريَن َدَرَجةً 

ِ أَنٍَس أَنا »َعْن ■  تَهُ ُملَْيَكةَ َدَعْت َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َجدا لِطََعاٍم َصنََعْتهُ  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَأََكَل ِمْنهُ، ثُما قَاَل: قُوُموا فَِْلَُصلِّي لَُكْم، فَقَاَم َرُسوُل َّللاا  -َصلاى َّللاا

ِ َوَصفَْفُت أَنَا َواْليَتِيُم وَ  ُ َعلَْيِه  -َراَءهُ َواْلَعُجوُز ِمْن َوَرائِنَا، فََصلاى لَنَا َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

 )صحيح(« َرْكَعتَْيِن َواْنَصَرفَ  -َوَسلاَم 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت أَنا النابِيا ■  تِِه َصََلةُ اْلَمْرِء فِي بَيْ »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)أَْفَضُل ِمْن َصََلتِِه فِي َمْسِجٍد إَلا اْلَمْكتُوبَةَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َرُجٍل ِمْن أَْصَحاِب النابِيِّ ■  ُجِل فِي بَْيتِِه  -َصلاى َّللاا ُع الرا قَاَل: تَطَوُّ

ِعِه ِعْنَد النااِس َكفَْضِل اْلَجَماَعِة َعلَ  ُجِل َوْحَدهُ.يَِزيُد َعلَى تَطَوُّ  ى َصََلِة الرا

ِع فِي اْلَمْسِجِد بَْعَد ■  َعْن إْبَراِهيَم الناَخِعيِّ قَاَل ُسئَِل ُحَذْيفَةُ ْبُن اْليََماِن َعْن التاطَوُّ

 اْلفَِريَضِة؟ فَقَاَل: إنِّي َْلَْكَرهُهُ؛ بَْينََما هُْم َجِميًعا إَذا اْختَلَفُوا.

هُ الاِذي َصلاى فِيِه َعطَاٌء: أَناهُ َرأَى ابْ ■  َن ُعَمَر يَُصلِّي بَْعَد اْلُجُمَعِة فَيَْنَماُز َعْن ُمَصَلا

 اْلُجُمَعةَ قَلِيًَل َغْيَر َكثِيٍر، فَيَْرَكُع َرْكَعتَْيِن ثُما يَْمِشي أَْنفََس ِمْن َذلَِك فَيَُصلِّي أَْربََع َرَكَعاتٍ 

 َرأَْيته يَْصنَُع َذلَِك ِمَراًرا.

لَِميِّ قَاَل: َكاَن اْبُن َمْسُعوٍد يَُعلُِّمنَا أَْن نَُصلَِّي بَْعَد اْلُجُمَعِة َعْن أَ ■  ْحَمِن السُّ بِي َعْبِد الرا

 أَْربًَعا فَُكناا نَُصلِّي بَْعَدهَا أَْربًَعا؛ َحتاى َجاَء َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب فَأََمَرنَا أَْن نَُصلَِّي بَْعَدهَا

 نَُصلِّي بَْعَدهَا ِست ًا.)صحيح(ِست ًا، فَنَْحُن 

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن أَبِيِه قَاَل: ■  ِ »َعْن َسالَِم ْبَن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه  -َرأَْيت َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

 .)صحيح(« يَُصلِّي بَْعَد اْلُجُمَعِة َرْكَعتَْينِ  -َوَسلاَم 

 921]َمْسأَلَةٌ أَْفَضُل اْلِوْتِر[م



 

179 
 

ُد اللاْيِل  قال ابن حزم: َوأَْفَضُل اْلِوْتِر ِمْن آِخِر اللاْيِل، َوتُْجِزُئ َرْكَعةٌ َواِحَدةٌ َواْلِوْتُر َوتَهَجُّ

ْنتَْي يَْنقَِسُم َعلَى ثَََلثَةَ َعَشَر َوْجهًا، أَيُّهَا فََعَل أَْجَزأَهُ، َوأََحبُّهَا إلَْينَا، َوأَْفَضلُهَا: أَْن نَُصلَِّي ثِ 

 ْكَعةً، نَُسلُِّم ِمْن ُكلِّ َرْكَعتَْيِن ثُما نَُصلِّي َرْكَعةً َواِحَدةً َونَُسلُِّم.َعْشَرةَ رَ 

َواْلَوْجهُ الثاانِي: أَْن يَُصلَِّي ثََمانَِي َرَكَعاٍت، يَُسلُِّم ِمْن ُكلِّ َرْكَعتَْيِن ِمْنهَا، ثُما يَُصلِّي َخْمَس 

.َرَكَعاٍت ُمتاِصََلٍت ََل يَْجلُِس إَلا   فِي آِخِرِهنا

 َوالثاالُِث: أَْن يَُصلَِّي َعْشَر َرَكَعاٍت، يَُسلُِّم ِمْن آِخِر ُكلِّ َرْكَعتَْيِن، ثُما يُوتُِر بَِواِحَدٍة.

ابُِع: أَْن يَُصلَِّي ثََمانَِي َرَكَعاٍت، يَُسلُِّم ِمْن ُكلِّ َرْكَعتَْيِن، ثُما يُوتُِر بَِواِحَدٍة.  َوالرا

أَْن يَُصلَِّي ثََمانَِي َرَكَعاٍت، ََل يَْجلُِس فِي َشْيٍء ِمْنهُنا ُجلُوَس تََشهٍُّد إَلا فِي  َواْلَخاِمُس:

 آِخِرهَا؛ فَإَِذا َجلََس فِي آِخِرِهنا َوتََشهاَد: قَاَم ُدوَن أَْن يَُسلَِّم؛ فَأَتَى بَِرْكَعٍة َواِحَدٍة، ثُما يَْجلِسُ 

 َويَتََشهاُد َويَُسلُِّم.

اِدُس: أَْن يَُصلَِّي ِستا َرَكَعاٍت، يَُسلُِّم فِي آِخِر ُكلِّ َرْكَعتَْيِن ِمْنهَا، َويُوتُِر بَِسابَِعٍة؛ َوال سا

ْبَح فَأَْوتِْر بَِواِحَدةٍ » -َعلَْيِه الساََلُم  -لِقَْولِِه   « .َصََلةُ اللاْيِل َمْثنَى َمْثنَى فَإَِذا َخِشيَت الصُّ

، ثُما َوالساابُِع: أَْن يُ  اِدَسِة ِمْنهُنا َصلَِّي َسْبَع َرَكَعاٍت، ََل يَْجلُِس َوََل يَتََشهاُد إَلا فِي آِخِر السا

ابَِعِة، ثُما يَْجلُِس َويَتََشهاُد َويَُسلُِّم.  يَقُوُم ُدوَن تَْسلِيٍم فَيَأْتِي بِالسا

لُوَس تََشهٍُّد إَلا فِي آِخِرِهنا فَإَِذا َكاَن فِي َوالثااِمُن: أَْن يَُصلَِّي َسْبَع َرَكَعاٍت، ََل يَْجلُِس جُ 

 آِخِرِهنا َجلََس َوتََشهاَد َوَسلاَم.

َوالتااِسُع: أَْن يَُصلَِّي أَْربََع َرَكَعاٍت، يَتََشهاُد َويَُسلُِّم ِمْن ُكلِّ َرْكَعتَْيِن، ثُما يُوتُِر بَِواِحَدٍة؛ 

ْبَح فَأَْوتِْر بَِواِحَدةٍ : »-َعلَْيِه الساََلُم  -لِقَْولِِه   « .َصََلةُ اللاْيِل َمْثنَى َمْثنَى، فَإَِذا َخِشيَت الصُّ

.  َواْلَعاِشُر: أَْن يَُصلَِّي َخْمَس َرَكَعاٍت ُمتاِصََلٍت؛ ََل يَْجلُِس، َوََل يَتََشهاُد إَلا فِي آِخِرِهنا

، َويَتََشهاُد  َواْلَوْجهُ اْلَحاِدَي َعَشَر: أَْن يَُصلَِّي ثَََلثَ  َرَكَعاٍت، يَْجلُِس فِي آِخِر الثاانِيَِة ِمْنهُنا

: -َعلَْيِه الساََلُم  -َويَُسلُِّم، ثُما يَأْتَِي بَِرْكَعٍة َواِحَدٍة، يَتََشهاُد فِي آِخِرهَا َويَُسلُِّم؛ لِقَْولِِه 

ْبَح فَ »  َوهََذا قَْوُل َمالٍِك.« . أَْوتِْر بَِواِحَدةٍ َصََلةُ اللاْيِل َمْثنَى َمْثنَى فَإَِذا َخِشيَت الصُّ

والثاني عشر: أَْن يَُصلَِّي ثَََلَث َرَكَعاٍت، يَْجلُِس فِي الثاانِيَِة، ثُما يَقُوُم ُدوَن تَْسلِيٍم َويَأْتِي 

 اُر أَبِي َحنِيفَةَ.بِالثاالِثَِة، ثُما يَْجلُِس َويَتََشهاُد َويَُسلُِّم، َكَصََلِة اْلَمْغِرِب.َوهَُو اْختِيَ 

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن  َوالثاالَِث َعَشَر: أَْن يَْرَكَع َرْكَعةً َواِحَدةً فَقَْط، َوهَُو قَْوُل الشاافِِعيِّ

 َوَغْيِرِهَما.

ينَا َعْن َسْعِد ْبِن أَبِي َوقااٍص، َواْبِن َعبااٍس، َوُمَعاِويَةَ، َوَغْيِرِهْم: اْلِوْتُر بَِواِحَدٍة فَقَْط  َوُروِّ

ََل يَُزاُد َعلَْيهَا َشْيٌء، َوَكَذلَِك أَْيًضا َعْن ُعْثَماَن أَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن َوُحَذْيفَةَ َواْبِن َمْسُعوٍد 
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: هََذا ُكلُّ َما َصحا ِعْنَدنَا؛ َولَْو َصحا ِعْنَدنَا َعْن النابِيِّ َواْبِن ُعَمَر؟ قَ  ُ  -اَل َعلِيٌّ َصلاى َّللاا

ِ تََعالَى التاْوفِيُق.-ِزيَاَدةٌ َعلَى هََذا لَقُْلنَا بِِه  -َعلَْيِه َوَسلاَم   ، َوبِاَّلَلا

ُ َعلَْيهِ  -َولَْم يَِصحا َعْن النابِيِّ   -نَْهٌي َعْن اْلبُتَْيَراِء، َوََل فِي اْلَحِديِث  -َوَسلاَم  َصلاى َّللاا

اِق َعْن ُسْفيَاَن  -َعلَى ُسقُوِطِه  زا ينَا ِمْن طَِريِق َعْبِد الرا بَيَاُن َما ِهَي اْلبُتَْيَراُء؟ ، َوقَْد ُروِّ

يَْعنِي فِي  -اٍس: الثاََلُث بُتَْيَراُء ْبِن ُعيَْينَةَ َعْن اْْلَْعَمِش َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعْن اْبِن َعبا 

 اْلِوْتِر؛ فََعاَدْت اْلبُتَْيَراُء َعلَى اْلُمْحتَجِّ بِاْلَخبَِر اْلَكاِذِب فِيهَا.

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ »َعْن َعائَِشةَ: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا نَبِيا َّللاا ََلَث َعْشَرةَ َكاَن يَُصلِّي بِاللاْيِل ثَ  -َصلاى َّللاا

ْبِح َرْكَعتَْيِن َخفِيفَتَْينِ   .)صحيح(« َرْكَعةً، ثُما يَُصلِّي إَذا َسِمَع النَِّداَء بِالصُّ

ِ »َعْن َعائَِشةَ قَالَْت ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا يَُصلِّي ِمْن اللاْيِل ثَََلَث  -َصلاى َّللاا

ِمْنهُنا بَِخْمِس َرَكَعاٍت، ََل يَْجلُِس فِي َشْيٍء ِمْن اْلَخْمِس إَلا فِي َعْشَرةَ َرْكَعةً، يُوتُِر 

، ثُما يَْجلُِس َويَُسلِّمُ   )صحيح(« آِخِرِهنا

ِ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا يَُصلِّي فِيَما  -َصلاى َّللاا

إلَى اْلفَْجِر إْحَدى  -َوِهَي الاتِي يَْدُعو النااُس اْلَعتََمةَ  -أَْن يَْفُرَغ ِمْن َصََلِة اْلِعَشاِء  بَْينَ 

 .)صحيح(« َعْشَرةَ َرْكَعةً، يَُسلُِّم ِمْن ُكلِّ َرْكَعتَْيِن ثُما يُوتُِر بَِواِحَدةٍ 

ِ ْبِن ُعَمَر ■  ِ أَنا َرُجًَل َسأََل َرُسو»عن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َل َّللاا َعْن  -َصلاى َّللاا

ْبَح فَأَْوتِْر بَِرْكَعةٍ   صحيح(«)َصََلِة اللاْيِل؟ فَقَاَل: َمْثنَى َمْثنَى، فَإَِذا َخِشيَت الصُّ

ِ »أَنا ■  ُ  -َسْعَد ْبَن ِهَشاِم ْبِن َعاِمٍر أَتَى اْبَن َعبااٍس فََسأَلَهُ َعْن ِوْتِر َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ِ -َعلَْيِه َوَسلاَم   -؟ فَقَاَل لَهُ اْبُن َعبااٍس: أَََل أَُدلُّك َعلَى أَْعلَِم أَْهِل اْْلَْرِض بِِوْتِر َرُسوِل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  أُمِّ  ؟ قَاَل: َمْن؟ قَاَل: َعائَِشةُ. فََذَكَر َسْعٌد: أَناهُ َدَخَل َعلَى َعائَِشةَ -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلُمْؤِمنِيَن فََسأَلَهَا َعْن ِوْتِر َرُسوِل َّللاا َوأَناهَا قَالَْت لَهُ: إناهُ َكاَن  -َصلاى َّللاا

يَُصلِّي تِْسَع َرَكَعاٍت، ََل يَْجلُِس فِيهَا إَلا فِي الثااِمنَِة، ثُما يَْنهَُض َوََل يَُسلُِّم، ثُما يَقُوُم 

َ َويَْحَمُدهُ َويَْدُعوهُ، ثُما يَُسلُِّم تَْسلِيًما يُْسِمُعنَا،  ثُما يَُصلِّي فَيَُصلِّي التااِسَعةَ، ثُما يَْقُعُد فَيَْذُكُر َّللاا

 ِ ا أََسنا َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلا  -َرْكَعتَْيِن بَْعَد َما يَُسلُِّم، َوهَُو قَاِعٌد، فَلَما َوأََخَذهُ  -َم َصلاى َّللاا

لِ  ْكَعتَْيِن ِمْثَل َصنِيِعِه اْْلَوا  )صحيح(« اللاْحُم أَْوتََر بَِسْبٍع؛ َوَصنََع فِي الرا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا النابِيا »َعْن َعائَِشةَ: ■  َكاَن يُوتُِر بِتِْسِع َرَكَعاٍت، يَْقُعُد فِي  -َصلاى َّللاا

 ؟ .)صحيح(« وُم فَيَْرَكُع َرْكَعةً الثااِمنَِة؛ ثُما يَقُ 
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ِ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا ا َكبَِر َوَضُعَف  -َصلاى َّللاا لَما

اِدَسِة، ثُما يَْنهَُض َوََل يَُسلُِّم فَ  ابَِعةَ، ثُما أَْوتََر بَِسْبِع َرَكَعاٍت، ََل يَْقُعُد إَلا فِي السا يَُصلِّي السا

 صحيح(«)يَُسلُِّم تَْسلِيَمةً 

ِ »أَنا َعائَِشةَ أُما اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت ■  ا أََسنا َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لَما َوأََخَذهُ  -َصلاى َّللاا

، ثُ  « ما يَُصلِّي َرْكَعتَْيِن بَْعَد أَْن يَُسلِّمَ اللاْحُم َصلاى َسْبَع َرَكَعاٍت ََل يَْقُعُد إَلا فِي آِخِرِهنا

 )صحيح(

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا النابِيا »َعْن َعائَِشةَ ■  َكاَن يُوتُِر بَِخْمٍس ََل يَْجلُِس إَلا فِي  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)آِخِرِهنا 

ِ: أَناهُ َسأََل اْبَن ■  ُعَمَر َعْن اْلِوْتِر؟ فَأََمَرهُ أَْن يَْفِصَل بَْيَن َعْن اْلُمطالِِب ْبِن َعْبِد َّللاا

ُجُل: إنِّي أََخاُف أَْن تَُكوَن اْلبُتَْيَراُء؟ فَقَاَل لَهُ ابْ  ْكَعِة بِتَْسلِيٍم، فَقَاَل لَهُ الرا ْكَعتَْيِن َوالرا ُن الرا

 ِ ُ َعلَْيِه َوسَ  -ُعَمَر: أَتُِريُد ُسناةَ َرُسوِل َّللاا ِ -لاَم َصلاى َّللاا ُ  -؟ هَِذِه ُسناةُ َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

 ؟ .-َعلَْيِه َوَسلاَم 

 : ■ ِ ثَْتهُ " أَنا َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َعائَِشةَ أُما اْلُمْؤِمنِيَن َحدا ََل »َكاَن  -َصلاى َّللاا

 )صحيح(« يَُسلُِّم فِي َرْكَعتَْي اْلِوْترِ 

أَبِي ِمْجلٍَز قَاَل: َسأَْلت اْبَن َعبااٍس، َواْبَن ُعَمَر َعْن اْلِوْتِر؟ فَُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما قَاَل:  َعنْ ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َسِمْعت َرُسوَل َّللاا  .)صحيح(« َرْكَعةٌ ِمْن آِخِر اللاْيلِ »يَقُوُل:  -َصلاى َّللاا

 920ِل أَْفَضُل[م]َمْسأَلَةٌ اْلِوْتُر آِخُر اللَّيْ 

ََلةُ بَْعَد اْلِوْتِر َجائَِزةٌ، َوََل يُِعيُد ِوْتًرا آَخَر؛ َوََل يَْشفَُع  لَهُ فََحَسٌن، َوالصا َوَمْن أَْوتََر أَوا

 بَِرْكَعٍة.

 -اْلحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا النابِيا »َعْن أَبِي قَتَاَدةَ ■  بِي بَْكٍر: َمتَى تُوتُِر؟ قَاَل: قَاَل ِْلَ  -َصلاى َّللاا

َل اللاْيِل، َوقَاَل لُِعَمَر: َمتَى تُوتُِر؟ قَاَل: آِخَر اللاْيِل فَقَاَل  ِْلَبِي بَْكٍر:  -َعلَْيِه الساََلُم  -أَوا

ةِ   .)صحيح(« أََخَذ هََذا بِاْلَحَذِر، َوقَاَل لُِعَمَر: أََخَذ هََذا بِاْلقُوا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا النابِيا »اْلُمْؤِمنِيَن  َعائَِشةُ أُمُّ ■  َكاَن يَُصلِّي بَْعَد اْلِعَشاِء  -َصلاى َّللاا

فَإَِذا أََراَد أَْن  -َوهَُو َجالٌِس  -اآْلِخَرِة ثََمانَِي َرَكَعاٍت، ثُما يَُصلِّي َرْكَعتَْيِن يَْقَرأُ فِيِهَما 

 .)صحيح(« َكَع بَْعَد َذلَِك َرْكَعتَْي اْلفَْجرِ يَْرَكَع قَاَم فََرَكَع، ثُما رَ 

بَاِدُروا »َو « اْجَعلُوا آِخَر َصََلتُِكْم بِاللاْيِل ِوْتًرا: »-َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: أما قَْولُهُ 

ْبَح بِاْلِوْترِ  َعلَْيِه الساََلُم  -ِمْن فِْعلِِه فَنَْدٌب؛ لَِما قَْد بَياناا: ِمْن أَنا اْلِوْتَر لَْيَس فَْرًضا؛ وَ « الصُّ
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ِْلَبِي  -َعلَْيِه الساََلُم  -َولِقَْولِِه »إْذ َصلاى َرْكَعتَْيِن بَْعَد اْلِوْتِر َغْيَر َرْكَعتَْي اْلفَْجِر؛  -

 « .هَُرْيَرةَ: أَْن ََل يَنَاَم إَلا َعلَى ِوْترٍ 

ِ -لَْيَس هََذا َمَكاَن نَْسٍخ لَِكناهُ إبَاَحةٌ ُكلُّهُ فَََل يَُجوُز تَْرُك بَْعِض َكََلِمِه لِبَْعٍض، وَ  ، َوبِاَّلَلا

 تََعالَى نَتَأَياد.

ِ ْبُن بَْدٍر َعْن ■  قَْيِس ْبِن طَْلٍق قَاَل: َزاَرنَا َطْلُق ْبُن َعلِيٍّ فِي َرَمَضاَن، َوأَْمَسى »َعْبُد َّللاا

ْيلَةَ َوأَْوتََر بِنَا ثُما اْنَحَدَر إلَى َمْسِجِدِه فََصلاى بِأَْصَحابِِه، ِعْنَدنَا فَأَْفطََر ثُما قَاَم بِنَا تِْلَك اللا 

 ِ َصلاى  -َحتاى إَذا بَقَِي اْلِوْتُر قَداَم َرُجًَل، فَقَاَل: أَْوتِْر بِأَْصَحابَِك فَإِنِّي َسِمْعت َرُسوَل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم   صحيح(«)لَْيلَةٍ  يَقُوُل ََل ِوْتَراِن فِي -َّللاا

َر ِمْن اْلقُْرآِن َمَع أُمِّ اْلقُْرآِن[م  929]َمْسأَلَةٌ يُْقَرأُ فِي اْلِوْتِر بَِما تَيَسَّ

قال ابن حزم: َويُْقَرأُ فِي اْلِوْتِر بَِما تَيَساَر ِمْن اْلقُْرآِن َمَع " أُمِّ اْلقُْرآِن: "، َوإِْن قََرأَ فِي 

ُ  الثاََلِث َرَكَعاٍت َمَع أُمِّ  اْلقُْرآِن بَِسبِّْح اْسَم َربَِّك اْْلَْعلَى َوقُْل يَا أَيُّهَا اْلَكافُِروَن َوقُْل هَُو َّللاا

 أََحٌد فََحَسٌن.

 َوإِْن اْقتََصَر َعلَى )أُمِّ اْلقُْرآِن( فََحَسٌن، َوإِْن قََرأَ فِي َرْكَعِة اْلِوْتِر َمَع أُمِّ اْلقُْرآِن بِِمائَِة آيَةٍ 

 [ .٨٠َساِء " فََحَسٌن؟ ، قَاَل تََعالَى: }فَاْقَرُءوا َما تَيَساَر ِمَن اْلقُْرآِن{ ]المزمل: ِمْن النِّ 

 -اِلحاديث واآلثار:

أَنا أَبَا ُموَسى اْْلَْشَعِريا َكاَن بَْيَن َمكاةَ َواْلَمِدينَِة؛ فََصلاى اْلِعَشاَء »َعْن أَبِي ِمْجلٍَز ■ 

َصلاى َرْكَعةً أَْوتََرهَا، َوقََرأَ فِيهَا بِِمائَِة آيٍَة ِمْن النَِّساِء َوقَاَل: َما أَلَْوُت َرْكَعتَْيِن، ثُما قَاَم فَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَْن َوَضْعت قََدِمي َحْيُث َوَضَع َرُسوُل َّللاا َوأَْن أَْقَرأَ َما قََرأَ  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيهِ  -َرُسوُل َّللاا  )صحيح(« -َوَسلاَم  َصلاى َّللاا

ِ »َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا يُوتُِر بِثَََلٍث يَْقَرأُ  -َصلاى َّللاا

لثاالِثَِة فِيِهنا فِي اْْلُولَى بَِسبِّْح اْسَم َربَِّك اْْلَْعلَى، َوفِي الثاانِيَِة قُْل يَا أَيُّهَا اْلَكافُِروَن َوفِي ا

ُ أََحدٌ   .)صحيح(« بِقُْل هَُو َّللاا

 929]َمْسأَلَةٌ يُوتُِر اْلَمْرُء قَائًِما َوقَاِعًدا لَِغْيِر ُعْذٍر إْن َشاَء َوَعلَى َدابَّتِِه[م

 قال ابن حزم: َويُوتُِر اْلَمْرُء قَائًِما َوقَاِعًدا لَِغْيِر ُعْذٍر إْن َشاَء، َوَعلَى َداباتِِه .

 -ث واآلثار:اِلحادي

ْبَح »َعْن ■  َسِعيِد ْبِن يََساٍر قَاَل: ُكْنت أَِسيُر َمَع اْبِن ُعَمَر بِطَِريِق َمكاةَ فََخِشيُت الصُّ

ْبَح فَنََزْلُت  فَنََزْلُت فَأَْوتَْرُت، ثُما لَِحْقتُهُ، فَقَاَل اْبُن ُعَمَر: أَْيَن ُكْنَت؟ فَقُْلُت: َخِشيُت الصُّ
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ِ قَاَل: فَأَْوتَْرُت، فَقَا ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ؟ قُْلت: بَلَى، َوَّللَاا َل اْبُن ُعَمَر: أَلَْيَس لََك فِي َرُسوِل َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَإِنا َرُسوَل َّللاا  صحيح(«)َكاَن يُوتُِر َعلَى َراِحلَتِهِ  -َصلاى َّللاا

َمْولَى اْبِن ُعَمَر: أََكاَن اْبُن ُعَمَر يُوتُِر َعلَى َوَعْن َجِريِر ْبِن َحاِزٍم َسأَْلت نَافًِعا ■ 

ِع.)صحيح(  َراِحلَتِِه؟ قَاَل: نََعْم؛ َوهَْل لِْلِوْتِر فَْضٌل َعلَى َسائِِر التاطَوُّ

َعْن ثَُوْيِر ْبِن أَبِي فَاِختَةَ َعْن أَبِيِه: أَنا َعلِيا ْبَن أَبِي طَالٍِب َكاَن يُوتُِر َعلَى ■ 

 ِه.)صحيح(َراِحلَتِ 

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َحْفَصةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: َما َرأَْيُت َرُسوَل َّللاا َصلاى  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)فِي ُسْبَحتِِه قَاِعًدا َحتاى َكاَن قَْبَل َمْوتِِه بَِعاٍم، فََكاَن يَُصلِّي فِي ُسْبَحتِِه قَاِعًدا

َع يَُصلِّيِه اْلَمْرُء َجالًِسا إْن َشاَء.قال المؤلف:   ََل ِخََلَف فِي أَنا التاطَوُّ

ةً فِي ُكلِّ َشْهٍر[م  929]َمْسأَلَةٌ يُْستََحبُّ أَْن يَْختَِم اْلقُْرآَن ُكلَّهُ َمرَّ

ةً فِي ُكلِّ َشْهٍر؛ فَإِْن َختََمهُ فِي  : فََحَسٌن، َويُْكَرهُ أَْن َويُْستََحبُّ أَْن يَْختَِم اْلقُْرآَن ُكلاهُ َمرا أَقَلا

أَقَلا يَْختَِم فِي أَقَلا ِمْن َخْمَسِة أَيااٍم؛ فَإِْن فََعَل فَفِي ثَََلثَِة أَيااٍم ََل يَُجوُز أَْن يَْختَِم اْلقُْرآَن فِي 

 ِمْن َذلَِك.

 -ْوٍم َولَْيلَة... فَإِْن َذَكُروا: أَنا َداُود َوََل يَُجوُز ِْلََحٍد أَْن يَْقَرأَ أَْكثََر ِمْن ثُلُِث اْلقُْرآِن فِي يَ 

بُوُر، ََل هََذا اْلقُْرآُن،  -َعلَْيِه الساََلُم  َكاَن يَْختُِم اْلقُْرآَن فِي َساَعٍة؟ قُْلنَا: قُْرآُن َداُود هَُو الزا

ةً، ََل  لَْم يُْبَعثْ  -َعلَْيِه الساََلُم  -َوَداُود  -َوَشِريَعتُهُ َغْيُر َشِريَعتِنَا  إَلا إلَى قَْوِمِه َخاصا

ٌد  ِ  -َعلَْيِه الساََلُم  -إلَْينَا؛ َوُمَحما َصلاى  -هَُو الاِذي بُِعَث إلَْينَا، َصحا َذلَِك َعْن َرُسوِل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم   [ ..٤٩ائدة: َوقَاَل تََعالَى: }لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنهَاًجا{ ]الم -َّللاا

 ِ ا قِيَاُم اللاْيِل فَقَْد َصحا أَنا َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوأَما لَْم يَقُْم لَْيلَةً قَطُّ َحتاى  -َصلاى َّللاا

بَاِح..  الصا

 -اِلحاديث واآلثار:

 ■ ِ ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َعْن َعْبِد َّللاا اْقَرْأ  -َصلاى َّللاا

ةً؟  ةً؟ قَاَل: فَاْقَرْأهُ فِي ِعْشِريَن لَْيلَةً، قُْلُت: إنِّي أَِجُد قُوا اْلقُْرآَن فِي َشْهٍر قُْلُت: إنِّي أَِجُد قُوا

 «قَاَل: فَاْقَرْأهُ فِي َسْبٍع، ََل تَِزْد َعلَى َذلِكَ 

ِ ْبِن ■ » ِ َعْن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص أَناهُ قَاَل لَِرُسوِل َّللاا فِي  -َصلاى َّللاا

قَاَل لَهُ:  -َعلَْيِه الساََلُم  -ثُما َذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه: أَناهُ « َكْم أَْقَرأُ اْلقُْرآَن؟ قَاَل: فِي َشْهرٍ 

: ََل يَْفقَهُ َمْن قََرأَ اْلقُْرآَن -َعلَْيِه الساََلُم  -ْقَوى ِمْن َذلَِك؛ قَاَل اْقَرْأهُ فِي َسْبٍع؟ قَاَل: إنِّي أَ »

 صحيح(«)فِي أَقَلا ِمْن ثَََلثٍ 
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قال المؤلف: فَإِْن قِيَل: قَْد َكاَن ُعْثَماُن يَْختُِم اْلقُْرآَن فِي لَْيلٍَة؟ قُْلنَا: قَْد َكِرهَ َذلَِك اْبُن 

ُسوِل إِْن ُكْنتُْم َمْسُعوٍد، َوقَاَل تَعَ  ِ َوالرا وهُ إِلَى َّللاا الَى: }فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّ

ِ َواْليَْوِم اآلِخِر{ ]النساء:  ِ َكَما َذَكْرنَا.١٨تُْؤِمنُوَن بِاَّللا  [ ، َوُسناةُ َرُسوِل َّللاا

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص أَناهُ َسأََل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -النابِيا َعْن َعْبِد َّللاا َكْيَف أَْقَرأُ  -َصلاى َّللاا

 ضعيف(«)اْلقُْرآَن؟ قَاَل: اْقَرْأهُ فِي يَْوٍم َولَْيلٍَة، ََل تَِزيُد َعلَى َذلَِك؟

ٍة قال المؤلف: ِرَوايَةَ َعطَاٍء لِهََذا اْلَخبَِر ُمْضطَِربَةٌ َمْعلُولَةٌ، َوَعطَاٌء قَْد اْختَلَطَ بِأََخرَ 

ائِِب َعْن أَبِيِه  اِد ْبِن َسلََمةَ َعْن َعطَاِء ْبِن السا ينَا هََذا اْلَخبََر نَْفَسهُ ِمْن طَِريِق َحما َعْن »ُروِّ

 ِ ِ ْبِن َعْمٍرو أَنا َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْبِد َّللاا قَاَل لَهُ: اْقَرْأ اْلقُْرآَن فِي  -َصلاى َّللاا

 « .اَل: فَنَاقََصنِي َونَاقَْصتُهُ َشْهٍر، قَ 

 قَاَل َعطَاٌء: فَاْختَلَْفنَا َعْن أَبِي؛ فَقَاَل بَْعُضنَا: َسْبَعِة أَيااٍم، َوقَاَل بَْعُضنَا َخْمَسٍة.

: فََعطَاٌء يَْعتَِرُف بِاْختََِلفِِهْم َعلَى أَبِيِه، َوأَناهُ لَْم يَُحقِّْق َما قَاَل أَبُوه.  قَاَل َعلِيٌّ

ِ ْبِن َمْسُعوٍد َعْن أَبِيِه قَاَل: َمْن قََرأَ اْلقُْرآَن فِي أَقَلا ِمْن ■  َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ ْبِن َعْبِد َّللاا

 ثَََلٍث فَهَُو َراِجز.)صحيح(

 َعْن ِهََلِل ْبِن يََساٍف: أَنا َسِعيَد ْبَن ُجبَْيٍر َكاَن يَْقَرأُ اْلقُْرآَن فِي َرْكَعٍة؛ َوَكاَن اْبنُ ■ 

 َمْسُعوٍد يَْكَرهُ َذلَِك.

 ■ :ِ ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ِ »َعْن َعْبِد َّللاا ََلِة إلَى َّللاا َوأََحبُّ الصا

اللاْيِل بَْعَد  تََعالَى َصََلةُ َداُود َكاَن يَْرقُُد َشْطَر اللاْيِل، ثُما يَقُوُم ثُما يَْرقُُد آِخَرهُ ثُما يَقُوُم ثُلُثَ 

 )صحيح(« َشْطِرهِ 

 قال المؤلف: َوقَْد َمنََع ِمْن قِيَاِم اللاْيِل ُكلِِّه: َسْلَماُن، َوُمَعاٌذ، َوَغْيُرهَُما.

ِع لَْيًَل َونََهاًرا[م ْسَراُر فِي قَِراَءِة التَّطَوُّ  929]َمْسأَلَةٌ اْلَجْهُر َواْْلِ

ْسَرارُ  َجاِل  قال ابن حزم: َواْلَجْهُر َواْْلِ ِع لَْيًَل َونَهَاًرا: ُمبَاٌح لِلرِّ فِي قَِراَءِة التاطَوُّ

َوالنَِّساِء؟ إْذ لَْم يَأِْت َمْنٌع ِمْن َشْيٍء ِمْن َذلَِك، َوََل إيَجاٌب لَِشْيٍء ِمْن َذلَِك فِي قُْرآٍن َوََل 

تَلِْف ُمْسلَِماِن فِي أَنا َسَماَع النااِس َكََلَم ُسناٍة؟ فَإِْن قِيَل: تَْخفُِض النَِّساُء؟ قُْلنَا: َولَِم؟ َولَْم يَخْ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -نَِساِء َرُسوِل َّللاا َجاِل، َوََل َجاَء نَصٌّ فِي َكَراهَِة َذلَِك  -َصلاى َّللاا ُمبَاٌح لِلرِّ

ِ تََعالَى التاْوفِيُق.  ِمْن َسائِِر النَِّساِء، َوبِاَّلَلا

ِع[م]َمْسأَلَةٌ اْلَجمْ  َوِر فِي َرْكَعٍة َواِحَدٍة فِي اْلفَْرِض َوالتََّطوُّ  929ُع بَْيَن السُّ

ِع أَْيًضا: َحَسٌن  َوِر فِي َرْكَعٍة َواِحَدٍة فِي اْلفَْرِض َوالتاطَوُّ قال ابن حزم: َواْلَجْمُع بَْيَن السُّ

ْكَعِة فِي اْلفَْرضِ  - َوِر فِي الرا َماِم  َوَكَذلَِك قَِراَءةُ بَْعِض السُّ ِع أَْيًضا: َحَسٌن لِْْلِ َوالتاطَوُّ
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ِ تََعالَى: }فَاْقَرُءوا َما تَيَساَر ِمَن اْلقُْرآِن{ ]المزمل: -َواْلفَذِّ؟ بُْرهَاُن َذلَِك  [ ٨٠: قَْوُل َّللاا

ُ َعْنهَُما  -َوقَْد َذَكْرنَا َعْن أَبِي بَْكٍر َوُعَمَر  ةَ فِي َصََلِة قَِراَءتَهَُما " اْلبَقَرَ  -َرِضَي َّللاا

َحابَِة  ْكَعتَْيِن " َوآَل ِعْمَراَن " َكَذلَِك بَِحْضَرِة الصا ُ َعْنهُْم . -اْلفَْجِر فِي الرا  َرِضَي َّللاا

َع ُمْضطَِجًعا بَِغْيِر ُعْذٍر إلَى اْلقِْبلَِة َوَراِكبًا[م  929]َمْسأَلَةٌ لِْلَمْرِء أَْن يَتَطَوَّ

َع ُمْضَطِجًعا بَِغْيِر ُعْذٍر إلَى اْلقِْبلَِة، َوَراِكبًا َحْيُث قال ابن حزم: َوَجائٌِز لِْلمَ  ْرِء أَْن يَتَطَوا

هَْت بِِه َداباتُهُ إلَى اْلقِْبلَِة َوَغْيِرهَا؛ اْلَحَضُر َوالسافَُر َسَواٌء فِي ُكلِّ َذلَِك.  تََوجا

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ ْبِن بَُرْيَدةَ ■ ِ َعْن عِ »َعْن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه  -ْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن: أَناهُ َسأََل نَبِيا َّللاا َصلاى َّللاا

ُجِل قَاِعًدا فَقَاَل  -َوَسلاَم  : إْن َصلاى قَائًِما فَهَُو أَْفَضُل، -َعلَْيِه الساََلُم  -َعْن َصََلِة الرا

« ْن َصلاى نَائًِما فَلَهُ نِْصُف أَْجِر اْلقَاِعدِ َوَمْن َصلاى قَاِعًدا فَلَهُ نِْصُف أَْجِر اْلقَائِِم َومَ 

 )صحيح(

ِ »َعْن َعائَِشةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َكاَن يَُصلِّي َجالًِسا؛ فَيَْقَرأُ َوهَُو  -َصلاى َّللاا

أَْربَِعيَن آيَةً قَاَم فَقََرأَهَا َوهَُو قَائٌِم ثُما َجالٌِس؛ فَإَِذا بَقَِي ِمْن قَِراَءتِِه نَْحٌو ِمْن ثَََلثِيَن آيَةً أَْو 

ْكَعِة الثاانِيَِة ِمْثَل َذلِكَ   صحيح(«)َرَكَع ثُما َسَجَد ثُما فََعَل فِي الرا

ِ »َعْن ■  ِ ْبِن َشقِيٍق اْلُعقَْيلِيِّ قَاَل: َسأَْلُت َعائَِشةَ َعْن َصََلِة َرُسوِل َّللاا ُ  -َعْبِد َّللاا  َصلاى َّللاا

بِاللاْيِل؟ فَقَالَْت: َكاَن يَُصلِّي لَْيًَل طَِويًَل قَائًِما، َولَْيًَل طَِويًَل قَاِعًدا؛ فَإَِذا قََرأَ  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

 قَائًِما َرَكَع قَائًِما، َوإَِذا قََرأَ قَاِعًدا َرَكَع قَاِعًدا.)صحيح(

ِ َحداثَهُ: ■  ِ »َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َكاَن يَُصلِّي  -َصلاى َّللاا

َع َوهَُو َراِكٌب فِي َغْيِر اْلقِْبلَةِ   صحيح(«)التاطَوُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن النابِيُّ »َجابٌِر قَاَل ■  يَُصلِّي َعلَى َراِحلَتِِه نَْحَو اْلَمْشِرِق،  -َصلاى َّللاا

 ِ  )صحيح(« َذا أََراَد أَْن يَُصلَِّي اْلَمْكتُوبَةَ نََزَل فَاْستَْقبََل اْلقِْبلَةَ فَإ

اِكِب أَيا َشْيٍء َرِكَب، َوفِي ُكلِّ َحاٍل ِمْن َسفٍَر أَْو َحَضٍر،  قال المؤلف: فَهََذا ُعُموٌم لِلرا

َوهَُو قَْوُل أَبِي  -اِب، َوََل يَُجوُز تَْرُكهُ َوهََذا اْلُعُموُم َزائٌِد َعلَى ُكلِّ َخبٍَر َوَرَد فِي هََذا اْلبَ 

َع َماِشيًا، َواْلقِيَاُس بَاِطٌل، فَََل  اِجِل نَصٌّ أَْن يَتَطَوا يُوُسَف َوَغْيِرِه ، َولَْم يَأِْت فِي الرا

اِكِب.  يَُجوُز َذلَِك لَِغْيِر الرا

اِكِب َوُرُكوُعهُ إَذا َصلَّى إيمَ   929اًء[م]َمْسأَلَةٌ ُسُجوُد الرَّ

اِكِب َوُرُكوُعهُ إَذا َصلاى إيَماًء  ِ ْبُن -قال ابن حزم: َويَُكوُن ُسُجوُد الرا ثَنَا ... َعْبُد َّللاا : َحدا

هَْت بِِه، »ِدينَاٍر قَاَل:  ِ ْبُن ُعَمَر يَُصلِّي فِي السافَِر َعلَى َراِحلَتِِه أَْينََما تََوجا َكاَن َعْبُد َّللاا

ِ  يُوِمُئ إيَماًء، ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوَذَكَر اْبُن ُعَمَر َعْن َرُسوِل َّللاا  « .أَناهُ َكاَن يَْفَعلُهُ  -َصلاى َّللاا
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 922]َمْسأَلَةٌ َصََلةُ اْلفَْرِض ََل يَِحلُّ ِِلََحٍد أَْن يَُصلِّيََها إَلَّ َواقِفًا إَلَّ لُِعْذٍر[م

ا َصََلةُ اْلفَْرِض فَ  ََل يَِحلُّ ِْلََحٍد أَْن يَُصلِّيَهَا إَلا َواقِفًا إَلا لُِعْذٍر: ِمْن قال ابن حزم: َوأَما

َمَرٍض، أَْو َخْوٍف ِمْن َعُدوٍّ ظَالٍِم؛ أَْو ِمْن َحيََواٍن؛ أَْو نَْحِو َذلَِك؛ أَْو َضْعٍف َعْن اْلقِيَاِم 

ا بِإَِماٍم َمرِ  يٍض، أَْو َمْعُذوٍر فََصلاى قَاِعًدا فَإِنا َكَمْن َكاَن فِي َسفِينٍَة؛ أَْو َمْن َصلاى ُمْؤتَم ً

َماُم َعلَى اْلقُُعوِد، َوََل اْلقِيَاِم: َصلاى ُمْضَطِجًعا  هَُؤََلِء يَُصلُّوَن قُُعوًدا؛ فَإِْن لَْم يَْقِدْر اْْلِ

ًرا  َوَصلُّوا ُكلُّهُْم َخْلفَهُ ُمْضَطِجِعيَن َوََل بُدا، َوإِْن َكاَن فِي ِكََل اْلَوْجهَْينِ  يُْسِمُع  -ُمَذكِّ

َماِم  َماِم، َوإِْن َشاَء َصلاى َكَما يَُصلِّي  -النااَس تَْكبِيَر اْْلِ َصلاى إْن َشاَء قَائًِما إلَى َجْنِب اْْلِ

 إَماُمهُ.

ُ نَْفًسا إَِل ُوْسَعهَ  ِ تََعالَى: }َل يَُكلُِّف َّللاا ا اْلَخائُِف، َواْلَمِريُض؛ فَلِقَْوِل َّللاا ا{ ]البقرة: فَأَما

ُ بُِكُم اْليُْسَر َوَل يُِريُد بُِكُم اْلُعْسَر{ ]البقرة: ٨٩٦ [ ؛ ٥٩١[ ؛ َولِقَْولِِه تََعالَى: }يُِريُد َّللاا

ِ قَانِتِيَن{ ]البقرة:  ْن ٨٣٩َولِقَْولِِه تََعالَى: }َوقُوُموا َّلِلا ُ تََعالَى اْلقِيَاَم إَلا َعما [ فَأَْوَجَب َّللاا

؛ َوهََذا فِي اْلَخائِِف َواْلَمِريِض: إْجَماٌع أَْسقَطَهُ   -َعلَْيِه الساََلُم  -أَناهُ »َمَع  -َعْنهُ بِالناصِّ

 « .قَْد َصلاى اْلفَِريَضةَ قَاِعًدا لَِمَرٍض َكاَن بِِه َولَْوٍث بِِرْجلِهِ 

ِة اْلقَائِِم، فََكْيَف يَُؤمُّ وقال أيضا: قَالُوا: إنا َصََلةَ اْلقَاِعِد نَاقَِصةُ اْلفَْضِل َعْن َصََل 

ِحيَح؟ قُْلنَا: إناَما يَُكوُن نَاقَِص اْلفَْضِل إَذا لَْم يَْقِدْر َعلَى اْلقِيَاِم، أَْو قََدَر َعلَْيِه فَفُِسَح لَهُ   الصا

ا إَذا اُْفتُِرَض َعلَْيِه اْلقُُعوُد فَََل نُْقَصاَن لِفَْضِل َصََلتِِه حِ  ينَئٍِذ، ثُما َما فِي فِي اْلقُُعوِد، َوأَما

ا يَْمنَُع أَْن يَُؤما اْْلَْنقَُص فَْضًَل َمْن هَُو أَتَمُّ فَْضًَل فِي َصََلتِِه ِمْنهُ؟ َوقَْد َعلِْمنَا أَْن  هََذا ِمما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ََل َصََلةَ ِْلََحٍد أَْفَضَل ِمْن َصََلِة َرُسوِل َّللاا تَما بِأَبِي َوقَْد ائْ  -َصلاى َّللاا

.. ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َوهَُما أَْنقُُص َصََلةً ِمْنهُ بََِل َشكٍّ  بَْكٍر، َوبَِعْبِد الرا

 -أقوال الفقهاء:■

بمثل قول المؤلف يقول : أبو هريرة وجابر بن عبد َّللا وأسيد بن حضير رضى َّللا ■

 (عنهم وأبو سليمان وأهل الظاهر وعطاء وعبد الرزاق وحماد بن زيد 

اَء.)مالك(■   ََل يَُجوُز أَْن يَُؤما اْلَمِريُض قَاِعًدا اْْلَِصحا

اَء، إَلا أَناهُْم يَُصلُّوَن َوَراَءهُ قِيَاًما، َوََل بُدا.)أبو حنيفة ■  يَُؤمُّ اْلَمِريُض قَاِعًدا: اْْلَِصحا

 والشافعي(

اَء ■   أَْصًَل.)أبو حنيفة(َليَُؤمُّ اْلُمَصلِّي ُمْضَطِجًعا لُِعْذٍر: اْْلَِصحا

اِء ُمْضطَِجًعا؛ إَلا ■  يَُصلِّي اْلَمِريُض الاِذي ََل يَْقِدُر َعلَى اْلقِيَاِم َوََل َعلَى اْلقُُعوِد بِاْْلَِصحا

 أَناهُ َرأَى أَْن يَُصلُّوا َوَراَءهُ قِيَاًما .)زفر بن الهذيل(

 -اِلحاديث واآلثار:
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 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َعْن أَنٍَس أَنا َرُسوَل َّللاا َماُم لِيُْؤتَما بِهِ »قَاَل:  -َصلاى َّللاا « إناَما ُجِعَل اْْلِ

« ، َوإَِذا َصلاى َجالًِسا فََصلُّوا ُجلُوًسا أَْجَمُعونَ »َوفِيِه  -َعلَْيِه الساََلُم  -َوَذَكَر َكََلَمهُ 

 )صحيح(

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنا َرُسوَل َّللاا َماُم لِيُْؤتَما »قَاَل:  -َصلاى َّللاا إناَما ُجِعَل اْْلِ

ُ لَِمنْ  َحِمَدهُ؟  بِِه، فَََل تَْختَلِفُوا َعلَْيِه فَإَِذا َكباَر فََكبُِّروا َوإَِذا َرَكَع فَاْرَكُعوا َوإَِذا قَاَل: َسِمَع َّللاا

ْلَحْمُد َوإَِذا َسَجَد فَاْسُجُدوا َوإَِذا َصلاى َجالًِسا فََصلُّوا ُجلُوًسا فَقُولُوا: اللاهُما َربانَا لََك ا

 .)صحيح(« أَْجَمُعونَ 

ِ »َعْن َعائَِشةَ قَالَْت: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْشتََكى َرُسوُل َّللاا فََدَخَل َعلَْيِه نَاٌس ِمْن  -َصلاى َّللاا

ِ أَْصَحابِِه يَُعوُدونَهُ، فََصلاى رَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُسوُل َّللاا َجالًِسا فََصلاْوا بَِصََلتِِه  -َصلاى َّللاا

َماُم لِيُْؤتَما بِهِ  ا اْنَصَرَف قَاَل: إناَما ُجِعَل اْْلِ  قِيَاًما؛ فَأََشاَر إلَْيِهْم: أَْن اْجلُِسوا؟ فََجلَُسوا فَلَما

 .)صحيح(« ْرفَُعوا َوإَِذا َصلاى َجالًِسا فََصلُّوا ُجلُوًسافَإَِذا َرَكَع فَاْرَكُعوا َوإَِذا َرفََع فَا

ِ »َعْن َجابٍِر: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْشتََكى َرُسوُل َّللاا فََصلاْينَا َوَراَءهُ َوهَُو قَاِعٌد  -َصلاى َّللاا

يَاًما، فَأََشاَر إلَْينَا فَقََعْدنَا فََصلاْينَا َوأَبُو بَْكٍر يُْسِمُع النااَس تَْكبِيَرهُ، فَاْلتَفََت إلَْينَا فََرآنَا قِ 

وِم يَقُوُموَن َعلَى  ا َسلاَم قَاَل: إْن ِكْدتُْم آنِفًا تَْفَعلُوَن فِْعَل فَاِرَس َوالرُّ بَِصََلتِِه قُُعوًدا فَلَما

تُِكْم إْن َصلا  وا بِأَئِما ى قَائًِما فََصلُّوا قِيَاًما، َوإِْن َصلاى ُملُوِكِهْم َوهُْم قُُعوٌد؟ فَََل تَْفَعلُوا َواْئتَمُّ

 صحيح(«)قَاِعًدا فََصلُّوا قُُعوًدا

 ِ ا قَْولُهُْم: إنا هََذا ُخُصوٌص لَِرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: أَما فَبَاِطٌل؛  -َصلاى َّللاا

َماُم »قَاَل فِيِه:  -َعلَْيِه الساََلُم  -هُ ِْلَنا نَصا اْلَحِديِث يَُكذُِّب هََذا اْلقَْوِل؛ ِْلَنا  إناَما ُجِعَل اْْلِ

 -َعلَْيِه الساََلُم  -فََصحا أَناهُ « لِيُْؤتَما بِِه فَََل تَْختَلِفُوا َعلَْيِه فَإَِذا َصلاى َجالًِسا فََصلُّوا ُجلُوًسا

 َعما بَِذلَِك ُكلا إَماٍم بَْعَدهُ بََِل إْشَكاٍل.

ِ َعْن ■  ْعبِيِّ أَنا َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -الشا نا أََحُدُكْم بَْعِدي »قَاَل:  -َصلاى َّللاا ََل يَُؤما

)موضوع و مرسل() ِرَوايَةُ َجابٍِر اْلُجْعفِيِّ اْلَكذااِب اْلَمْشهُوِر بِاْلقَْوِل بَِرْجَعِة « َجالًِسا

ُ َعْنهُ  -َعلِيٍّ   ُمَجالٍِد َوهَُو َضِعيٌف، َوهَُو ُمْرَسٌل َمَع َذلَِك.(؟ وَ -َرِضَي َّللاا

ِ »َعْن ■   -ُعْتبَةَ قَاَل: َدَخْلُت َعلَى َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن فََسأَْلتُهَا َعْن َمَرِض َرُسوِل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى  -فََذَكَرْت اْلَخبََر؛ َوفِيِه: َعْهُدهُ  -َصلاى َّللاا إلَى أَبِي  -َّللاا

 ِ ََلِة، َوأَنا أَبَا بَْكٍر َصلاى بِالنااِس تِْلَك اْْلَيااَم ثُما إنا َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه  -بَْكٍر بِالصا َصلاى َّللاا

َعبااُس، لَِصََلِة الظُّْهِر، َوأَبُو َوَجَد ِمْن نَْفِسِه ِخفاةً فََخَرَج بَْيَن َرُجلَْيِن، أََحُدهَُما الْ  -َوَسلاَم 

َر، فَأَْوَمأَ إلَْيِه النابِيُّ  ا َرآهُ أَبُو بَْكٍر َذهََب لِيَتَأَخا ُ َعلَْيِه  -بَْكٍر يَُصلِّي بِالنااِس، فَلَما َصلاى َّللاا

َ -َوَسلاَم  َر، َوقَاَل لَهَُما: أَْجلَِسانِي إلَى َجْنبِِه، فَأ ْجلََساهُ إلَى َجْنِب أَبِي بَْكٍر، : أَْن ََل يَتَأَخا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوَكاَن أَبُو بَْكٍر يَُصلِّي، َوهَُو قَائٌِم بَِصََلِة َرُسوِل َّللاا َوالنااُس  -َصلاى َّللاا
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ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يَُصلُّوَن بَِصََلِة أَبِي بَْكٍر، َوالنابِيُّ  ِ ْبُن فَذَ « قَاِعدٌ  -َصلاى َّللاا َكَر ُعبَْيُد َّللاا

ِ أَناهُ َعَرَض هََذا اْلَحِديَث َعلَى اْبِن َعبااٍس فَلَْم يُْنِكْر ِمْنهُ َشْيئًا.)صحيح(  َعْبِد َّللاا

ِ »َعْن َعائَِشةَ قَالَْت: ■  ا ثَقَُل َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لَما قَاَل: ُمُروا أَبَا بَْكٍر  -َصلاى َّللاا

ََلِة َوَجَد النابِيُّ  -فَْليَُصلِّ بِالنااِس فََذَكَرْت اْلَحِديَث  ا َدَخَل أَبُو بَْكٍر فِي الصا  -َوفِيِه فَلَما

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ِمْن نَْفِسِه ِخفاةً، فَقَاَم يُهَاَدى بَْيَن َرُجلَْيِن، َوِرْجََلهُ تَُخطااِن فِي  -َصلاى َّللاا

ِ اْْلَْرِض، فَلَ  ُر فَأَْوَمأَ إلَْيِه َرُسوُل َّللاا ا َدَخَل اْلَمْسِجَد َسِمَع أَبُو بَْكٍر ِحساهُ فََذهََب يَتَأَخا  -ما

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ِ َحتاى َجلََس َعْن يََساِر أَبِي بَْكٍر. قَالَْت  -َصلاى َّللاا أَقِْم َمَكانَك فََجاَء َرُسوُل َّللاا

ِ َعائَِشةُ: فََكاَن رَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُسوُل َّللاا يَُصلِّي بِالنااِس َجالًِسا، َوأَبُو بَْكٍر  -َصلاى َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَائًِما، يَْقتَِدي أَبُو بَْكٍر بَِصََلِة النابِيِّ  َويَْقتَِدي النااُس بَِصََلِة أَبِي  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)بَْكرٍ 

ا، َوََل َدلِيًَل َعلَى َما اداَعْوهُ ِمْن قال المؤلف: فَنَ  ظَْرنَا فِي هََذا اْلَخبَِر، فَلَْم نَِجْد فِيِه ََل نَص ً

َماِم اْلُمَصلِّي قَاِعًدا لُِعْذٍر، إْذ لَْيَس فِيِه  اُء قُُعوًدا َخْلَف اْْلِ نَْسِخ اْْلَْمِر بِأَْن يَُصلَِّي اْْلَِصحا

قِيَاًما، َحاَشا أَبَا بَْكٍر اْلُمْسِمَع  -َعلَْيِه الساََلُم  -النااَس َصلاْوا َخْلفَهُ بَيَاٌن َوََل إَشاَرةٌ بِأَنا 

بِالناْقِل اْلُمتََواتِِر بِأَْن  -َعلَْيِه الساََلُم  -النااَس تَْكبِيَرهُ فَقَْط؛ فَلَْم تَُجْز ُمَخالَفَةُ يَقِيِن أَْمِرِه 

َحابَِة : لِ -يَُصلَِّي النااُس ُجلُوًسا   -ظَنٍّ َكاِذٍب ََل يَِصحُّ أَبًَدا، بَْل ََل يَِحلُّ أَْلبَتاةَ أَْن يُظَنا بِالصا

ُ َعْنهُْم  َكْيَف َوفِي نَصِّ لَْفِظ اْلَحِديِث َدلِيٌل َعلَى  -َعلَْيِه الساََلُم  -ُمَخالَفَةُ أَْمِرِه  -َرِضَي َّللاا

، « أَنا النااَس َكانُوا يَْقتَُدوَن بَِصََلِة أَبِي بَْكرٍ »َوَذلَِك ِْلَنا فِيِه: أَناهُْم لَْم يَُصلُّوا إَلا قُُعوًدا 

فُّ  ُروَرِة نَْدِري أَناهُْم لَْو َكانُوا قِيَاًما َوأَبُو بَْكٍر قَائٌِم لََما اْقتََدى بَِصََلتِِه إَلا الصا َوبِالضا

فُوِف فَ  ا َسائُِر الصُّ ُل فَقَْط؛ َوأَما َل يَْحُجبُهُْم اْْلَوا فا اْْلَوا ََل؛ ِْلَناهُْم َكانُوا ََل يََرْونَهُ؛ ِْلَنا الصا

ا: أَناهُْم َصلاْوا قِيَاًما  لََما َكاَن فِيِه  -َوهََذا ََل يُوَجُد أَبًَدا  -َعْنهُ.. ثُما لَْو َكاَن فِي اْلَحِديِث نَص ً

َم  َدلِيٌل َعلَى الناْسِخ أَْلبَتاةَ، بَْل َكانَ  يَُكوُن ِحينَئٍِذ إبَاَحةً فَقَْط، َوبَيَاُن أَنا َذلَِك اْْلَْمَر اْلُمتَقَدا

 نَْدٌب َوََل َمِزيَد ..

ِ »َعْن ■  هَا َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنٍَس قَاَل: آِخُر َصََلٍة َصَلا َمَع اْلقَْوِم:  -َصلاى َّللاا

ًحا َخْلَف أَبِي بَْكرٍ َصلاى فِي ثَْوٍب َواِحٍد ُمتَوَ   .)صحيح(« شِّ

ِ »َعْن َعائَِشةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا أَبَا بَْكٍر َصلاى بِالنااِس َوَرُسوُل َّللاا فِي  -َصلاى َّللاا

فِّ   .)صحيح(« الصا

.. َولَْيَسْت َصََلةً  قال المؤلف: َوََل ُمتََعلاَق لَهُْم بِهََذا؛ ِْلَناهَُما َصََلتَاِن ُمتََغايَِرتَانِ  بََِل َشكٍّ

َواِحَدةً فِي الداْهِر فَيُْحَمُل َذلَِك َعلَى التاَعاُرِض، بَْل فِي ُكلِّ يَْوٍم َخْمُس َصلََواٍت، َوَمَرُضهُ 

ْت فِيهَا ِستُّوَن َصََلةً أَْو نَْحُو َذلِ  -َعلَْيِه الساََلُم  -  َك.َكاَن ُمداةَ اْثنَْي َعَشَر يَْوًما َمرا
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ِ »َعْن أَْرقََم ْبِن ُشَرْحبِيَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا اْستَتَما ِمْن َحْيُث  -َصلاى َّللاا

َْ أَْرقََم ْبِن  -َوهَُو َضِعيٌف  -ضعيف() إْسَرائِيُل «)اْنتَهَى أَبُو بَْكٍر ِمْن اْلقَِراَءةِ  َعْن

 اْلَحاِل(َولَْيَس بَِمْشهُوِر  -ُشَرْحبِيَل 

َماُم أَِميٌن، فَإِْن َصلاى قَائًِما فََصلُّوا قِيَاًما، َوإِْن َصلاى ■  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَناهُ قَاَل: اْْلِ

 قَاِعًدا فََصلُّوا قُُعوًدا.)صحيح(

اِل اْلَخْوِف ]َمْسأَلَةٌ َوََل يَِحلُّ ِِلََحٍد أَْن يَُصلَِّي اْلفَْرَض َراِكبًا َوََل َماِشيًا إَلَّ فِي حَ 

 911فَقَْط[م

؛ أَْو َخاَف نَاًرا، أَْو َسْيًَل، أَْو  قال ابن حزم: َوَسَواٌء َخاَف طَالِبًا لَهُ بَِحقٍّ أَْو بَِغْيِر َحقٍّ

ًرا َعْن بُلُوِغ َمَحلِِّه، أَْو َغْيَر َذلَِك  ؛ -َحيََوانًا َعاِديًا، أَْو َمطًَرا، أَْو فَْوَت ُرْفقٍَة، أَْو تَأَخُّ

ِ تََعالَى: }فَإِْن ِخْفتُْم فَِرَجاَل أَْو ُرْكبَانًا  َلةَ{ ]النساء:  -لِقَْوِل َّللاا فَإَِذا اْطَمأْنَْنتُْم فَأَقِيُموا الصا

ََلِة َراِكبًا أَْو َراِجًَل َماِشيًا إَلا لَِمْن َخاَف؛ َولَْم ٥٠٣ - ٨٣٨ [ فَلَْم يَْفَسْح تََعالَى فِي الصا

 لا َخْوفًا ِمْن َخْوٍف؛ فَََل يَُجوُز تَْخِصيُصهُ أَْصًَل.يَُخصا َعزا َوجَ 

فَاِع َعْنهُ[م ا أُبِيَح لَهُ ِمْن الدِّ  910]َمْسأَلَةٌ َما َعِملَهُ اْلَمْرُء فِي َصََلتِِه ِممَّ

فَاِع َعْنهُ َوغَ  ا أُبِيَح لَهُ ِمْن الدِّ ْيِر َذلَِك فَهَُو قال ابن حزم: َوَما َعِملَهُ اْلَمْرُء فِي َصََلتِِه ِمما

اُذ َجائٌِز، َوََل تَْبطُُل َصََلتُهُ بَِذلَِك، َوَكَذلَِك اْلُمَحاَربَةُ لِلظاالِِم، َوإِْطفَاُء النااِر اْلَعاِديَِة، َوإِْنقَ 

 اْلُمْسلِِم، َوفَْتُح اْلبَاِب؛ قَلا َذلَِك اْلَعَمُل أَْم َكثَُر؟ .

َد اْلَمْرُء َعَملَ  ا لَْم يُبَْح لَهُ َعَملُهُ فِيهَا بَطَلَْت َصََلتُهُ بَِذلَِك قَلا َوُكلُّ َما تََعما هُ فِي َصََلتِِه ِمما

، َوُكلُّ َما فََعلَهُ اْلَمْرُء نَاِسيًا فِي َصََلتِِه َما لَْم يُبَْح لَهُ فِْعلُهُ: فََصََلتُهُ   َذلَِك اْلَعَمُل أَْم َكثُرَ 

ةٌ، َولَْيَس َعلَْيِه إَلا سُ  ْهِو فَقَْط؛ قَلا َذلَِك اْلَعَمُل أَْم َكثُر... َوالتاْرِويُح لَِمْن آَذاهُ تَاما ُجوُد السا

ُ بُِكُم اْليُْسَر َوَل يُِريُد بُِكُم اْلُعْسَر{ ]البقرة:  ِ تََعالَى: }يُِريُد َّللاا ؛ لِقَْوِل َّللاا [ ٥٩١اْلَحرُّ

يِن ِمْن َحَرٍج{ ]الحج: وقَْوله تََعالَى: }َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم فِي ال ْح َعبَثًا ٤٩دِّ [ فَلَْو تََروا

 بَطَلَْت َصََلتُهُ.

َوِمْن َذلَِك إَماطَتُهُ َعْن ُكلِّ َما يُْؤِذيِه َويَْشَغلُهُ َعْن تَْوفِيَِة َصََلتِِه َحقاهَا: لَِما َذَكْرنَا؟ ، 

َرٍة، أَْو َمسُّ ِريٍق، أَْو َوْضُع َدَواٍء، أَْو ِربَاطُ َوَكَذلَِك ُسقُوطُ ثَْوٍب، أَْو َحكُّ بََدٍن، أَْو قَْلُع بَثْ 

َغ لَِصََلتِِه... : إَذا َكاَن ُكلُّ َذلَِك يُْؤِذيِه فََواِجٌب َعلَْيِه إْصََلُح َشأْنِِه؛ لِيَتَفَرا  ُمْنَحلٍّ

ا َمْن اْستَْرَخى ثَْوبُهُ َحتاى َمسا َكْعبَهُ فَفَْرٌض َعلَْيِه أَْن يَْرفَعَ  هُ؛ لِئََلا يَُصلِّي ُمْسبًَِل َوأَما

 عامدا فتبطل صَلته...

 فَإِْن تَأَذاى بَِوَزَغٍة، أَْو بُْرُغوٍث، أَْو قَْمٍل؟ فََوَجَب َعلَْيِه َدْفُعهُنا َعْن نَْفِسِه.
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ََلِة فَََل َحَرَج  فِي َذلَِك؛ ِْلَنانَا فَإِْن َكاَن فِي َدْفِعِه قَْتلُهُنا ُدوَن تََكلُِّف َعَمٍل َشاِغٍل َعْن الصا

ينَا َعْنهُ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَْد ُروِّ اْْلَْمَر بِقَْتِل اْلَوَزِغ ِمْن طَِريِق أَبِي هَُرْيَرةَ،  -َصلاى َّللاا

 َوَسْعِد ْبِن أَبِي َوقااٍص، َوأَمِّ َشِريٍك.

ََلِة، َوََل أَْن يَْشتَغِ  َل بَِرْبِط بُْرُغوٍث، أَْو قَْملٍَة فِي ثَْوبِِه؛ إْذ ََل َوََل يَُجوُز لَهُ التافَلِّي فِي الصا

َضُروَرةَ إلَى َذلَِك؛ َوََل َجاَء الناصُّ بِإِبَاَحتِِه، َوََل طَلَُب قَْتِل َمْن لَْم يُْؤَمْر بِقَْتلِِه فِيهَا؛ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لِقَْولِِه  ََلِة لَُشْغًَل » -َصلاى َّللاا  ؟ . «إنا فِي الصا

َوَمْن َخطََر َعلَْيِه ِمْسِكيٌن فََخِشَي فَْوتَهُ فَلَهُ أَْن يُنَاِولَهُ َصَدقَةً َوهَُو يَُصلِّي؟ َولَْو َخِشَي 

نَهَُما َويُِزيلَهَُما َعْن َمَكاِن  َعلَى نَْعلَْيِه أَْو ُخفاْيِه َمطًَرا أَْو أًَذى أَْو َسِرقَةً فَلَهُ أَْن يَُحصِّ

ِ  اْلَخْوِف؛ ِْلَنا  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوَل َّللاا  نَهَى َعْن إَضاَعِة اْلَماِل؟ . -َصلاى َّللاا

ناهَا َولَْو َكاَن بَِحْضَرتِِه أَْو ِعْنَدهُ َشْيٌء فَطَلَبَهُ َصاِحبُهُ فَْليُِشْر لَهُ إلَْيِه، أَْو لِيُنَاِوْلهُ إيااهُ؛ ِْلَ 

وا اْلََمانَاِت إِلَى أَْهلِهَا{ أََمانَةٌ تَُؤداى إلَى أَْهلِهَا،  َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّ : }إِنا َّللاا قَاَل َعزا َوَجلا

[ ، َوإِناَما هََذا إَذا َخِشَي َضيَاَع الشاْيِء أَْو فَْوَت َصاِحبِِه؛ فَإَِذا لَْم يَْخَش َذلَِك ١٩]النساء: 

ََلةَ ،  َوَمْن َصفا قََدَمْيِه أَْو َراَوَح بَْينَهَُما فََذلَِك َجائٌِز؛ ِْلَناهُ فَََل يَْفَعُل؛ إَلا َحتاى يُتِما الصا

ُكلاهُ قِيَاٌم، َوَمْن أَنا فِي َصََلتِِه، فَإِْن َكاَن ِمْن ِشداِة َمَرٍض َغالٍِب ََل يَْقِدُر ِمْنهُ َعلَى أَْكثََر؛ 

ُ تََعالَى  -فَََل َشْيَء َعلَْيِه؛  يِن ِمْن َحَرٍج{ ]الحج: : }وَ -َرِحَمهُ َّللاا َما َجَعَل َعلَْيُكْم فِي الدِّ

َدهُ لَِغْيِر َضُروَرٍة بَطَلَْت َصََلتُهُ، ِْلَناهُ لَْم يَأِْت الناصُّ بِإِبَاَحتِِه ، َوَمْن ٤٩ [ فَإِْن تََعما

ِه -َصلاى، َوفِي فَِمِه  َحِريٌر، أَْو َذهٌَب، أَْو َغْيُر  :-: ِدينَاٌر، أَْو ِدْرهٌَم، أَْو لُْؤلَُؤةٌ، أَْو فِي ُكمِّ

ا َعلَْيِه ِحْفظُهُ   : فََذلَِك َجائٌِز لَهُ.-َذلَِك ِمما

: َحقٌّ َواِجٌب َعلَى اْلُمَصلِّي، -َوَدْفُع اْلَمارِّ بَْيَن يََدْي اْلُمَصلِّي َوُسْتَرتُهُ َوُمقَاتَلَتُهُ إْن أَبَى 

ٍد َمْن اْلُمَصلِّي لِقَْتلِِه: فَهَُو هََدٌر، َوََل ِديَةَ فِيِه، َوََل  فَإِْن َوافََق َذلَِك َمْوَت اْلَمارِّ ُدونَ  تََعمُّ

 قََوَد، َوََل َكفااَرةَ...

مَ  َماِم ُسُجوَدهُ فَْليَْرفَْع َرْأَسهُ لِيَْستَْعلَِم: هَْل َخفَِي َعْنهُ تَْكبِيُر اْْلِ اِم َوَمْن اْستََراَب بِتَْطِويِل اْْلِ

ُجوِد؛ َوََل َشْيَء أَْو ََل؟ ؛ ِْلَنا  َماِم؛ فَإِْن َرآهُ لَْم يَْرفَْع فَْليَُعْد إلَى السُّ هُ َمأُْموٌر بِاتِّبَاِع اْْلِ

َماِم... َويَْدُعو اْلُمَصلِّي فِي َصََلتِِه فِي  َعلَْيِه؛ ِْلَناهُ فََعَل َما أُِمَر بِِه ِمْن ُمَراَعاِة َحاِل اْْلِ

، َوقَْد ُسُجوِدِه َوقِيَاِمِه َوُجلُوسِ  ي فِي ُدَعائِِه َمْن أََحبا ا لَْيَس َمْعِصيَةً، َويَُسمِّ ، ِمما ِه بَِما أََحبا

« ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َدَعا َرُسوُل َّللاا  « .َعلَى: ُعَصياةَ، َوِرْعٍل، َوَذْكَوانَ  -َصلاى َّللاا

يِهْم بِأَْسَمائِِهمْ َوَدَعا لِْلَولِيِد ْبِن اْلَولِيِد، َوَعيااِش ْبِن أَبِي رَ » « بِيَعةَ، َوَسلََمةَ ْبِن ِهَشاٍم، يَُسمِّ

فِي  -َعلَْيِه الساََلُم  -َوقَاَل »قَطُّ َعْن هََذا، َوََل نَهَى هَُو َعْنهُ.  -َعلَْيِه الساََلُم  -، َوَما نُِهَي 

َعاءَ  ُجوِد أَْخلُِصوا فِيِه الدُّ  أَْو نَْحَو هََذا.« السُّ

َعاِء أَْعَجبَهُ إلَْيهِ  ثُما »َوقَاَل:   « ..لِيَتََخياْر أََحُدُكْم ِمْن الدُّ
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ََلِة فَفَْرٌض َعلَْيِه إْنَكاُرهُ، َوََل تَْنقَِطُع بَِذلَِك َصََلتُهُ؛ ِْلَنا  َوُكلُّ ُمْنَكٍر َرآهُ اْلَمْرُء فِي الصا

، َوفَا ِعُل اْلَحقِّ ُمْحِسٌن، َما لَْم يَْمنَْع ِمْن َشْيٍء اْْلَْمَر بِاْلَمْعُروِف َوالناْهَي َعْن اْلُمْنَكِر َحقٌّ

 ِمْنهُ نَصٌّ أَْو إْجَماٌع...

َوَكَذلَِك َمْن َخاَف َعلَى َمالِِه أَْو ُسِرقَْت نَْعلُهُ أَْو ُخفُّهُ أَْو َغْيُر َذلَِك فَلَهُ أَْن يَْتبََع السااِرَق 

 فَيَْنتَِزَع ِمْنهُ َمتَاَعهُ؟ .

ي ُكلِّ َما َذَكْرنَا َما اُْضطُرا ِمْن اْستِْدبَاِر اْلقِْبلَِة َوَكْثَرِة اْلَعَمِل َوقِلاتِِه؛ َما لَْم َوََل يَُضرُّ فِ 

ََلِة بَْعَد تََماِم َحاَجتِِه، أَْو  يَتََكلاْم؛ فَإِْن َكاَن إَماًما أَْو َمأُْموًما فَطَِمَع بَِشْيٍء ِمْن إْدَراِك الصا

ِ -هُ بِاْنتِظَاِر النااِس لَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -: َرَجَع َوََل بُدا؛ َكَما فََعَل َرُسوُل َّللاا إْذ  -َصلاى َّللاا

ََلةَ »  ، َوَكَما فََعَل يَْوَم ِذي اْليََدْيِن.« َكباَر نَاِسيًا َوهَُو ُجنٌُب فََذَكَر فَاْغتََسَل َوَرَجَع فَأَتَما الصا

ََلِة، أَْو أَْيقََن أَنا النااَس ََل يَْنتَِظُرونَهُ أَتَما َصََلتَهُ ِحيَن فَإِْن لَْم يَْرُج بِإِْدَراِك شَ  ْيٍء ِمْن الصا

ََلةُ. ِل َمَكان تَُجوُز لَهُ فِيِه الصا  تََماِم َحاَجتِِه فِي أَوا

ََلِة؛ أَْو لِ  َزَواٍل َعْن َمَكان ََل َوََل يَِحلُّ لَهُ أَْن يَْخطَُو ُخْطَوةً َواِحَدةً لَِغْيِر ُرُجوٍع إلَى الصا

ََلةُ؟ .  تَُجوُز فِيِه الصا

هَا أَْهُل  فَلَْو َرَجا بَِصََلٍة ]فِي َجَماَعٍة أُْخَرى أَْقَرَب ِمْنهَا فَْليُْدَخْل فِيهَا؛ فَآِخُر َصََلٍة[ َصَلا

 ِ ْسََلِم َمَع َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْْلِ ِ فَبِإَِماَمْينِ  -َصلاى َّللاا : بََدأَ أَبُو بَْكٍر َوأَتَما َرُسوُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلامَ  -  َصلاى َّللاا

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

ََلةَ، َوإِْن َخَرَج َوْقتُهَا، َوإِْن ■  ََل يَُجوُز ِْلََحٍد أَْن يَُصلَِّي َوهَُو يُقَاتُِل؛ لَِكْن يََدُعوَن الصا

ََلةَ؛ َكَما َذهَبَْت َصََلتَاِن أَْو أَكْ  ثَُر؛ فَإَِذا َذهََب اْلقِتَاُل قََضْوهَا ، واْلَكََلَم نَاِسيًا يُْبِطُل الصا

ََلِة َعْمًدا يُْبِطلُهَا قَْبَل َوْقِت ُوُجوبِِه، فَإِْن َكاَن بِالنِّْسيَاِن لَ  ْم يُْبِطلُهُ اْلَعْمُد، َوالساََلَم ِمْن الصا

ََلةُ ، فَلَْو أَ  ِ تَْبطُْل بِِه الصا َراَد ُمِريٌد أَْن يَُمرا بَْيَن يََدْي اْلُمَصلِّي فَقَاَل اْلُمَصلِّي: ُسْبَحاَن َّللاا

اَل أَْو أََشاَر بِيَِدِه؛ لِيَُرداهُ َكِرْهت َذلَِك، َوََل تَْبطُُل َصََلتُهُ بَِذلَِك؛ فَلَْو قَاَل لَهُ قَائٌِل َكََلًما؟ فَقَ 

 ِ   بََطلَْت َصََلتُهُ.لَهُ اْلُمَصلِّي: ُسْبَحاَن َّللاا

َك بَِذلَِك لَِسانَهُ بََطلَْت َصََلتُهُ. ِ، َوَحرا  فَلَْو َعطََس اْلُمَصلِّي فَقَاَل: اْلَحْمُد َّلِلا

اهُ بََطلَْت َصََلتُهُ؟ ، َوَرأَى اْلَحَدَث بِاْلَغلَبَِة  ْنَساٍن أَْو َعلَْيِه فََسما ِمْن اْلَغائِِط  -َوَمْن َدَعا ِْلِ

ََلةُ، َولَِكْن تَْبطُُل بِِه الطاهَاَرةُ فَقَْط؟ . -ِل َواْلبَوْ   ََل تَْبطُُل بِِه الصا

ةٌ؛ َوَحدا  َوَرأَى َمْن أَْخَرَج ِمْن بَْيِن أَْسنَانِِه طََعاًما بِلَِسانِِه فَاْبتَلََعهُ َعاِمًدا: أَنا َصََلتَهُ تَاما

ََلةَ َراِكبًا ثُما أَِمَن فَنََزَل بَنَى، فَإِْن  بَْعُض أَْصَحابِِه َذلَِك بِِمْقَداِر اْلِحماَصِة. َوإِْن بََدأَ الصا

ََلِة ََل  بََدأَهَا نَاِزًَل ثُما َخاَف فََرِكَب بَطَلَْت َصََلتُه ُ، وقَْتَل اْلقَْملَِة َواْلبُْرُغوِث فِي الصا
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ََلةَ ،َو َسائَِر اْْلَْعَماِل الاتِي تُْبِطُل  ََلِة يُْبِطُل الصا ََلةُ، َوَرأَى الناْفَخ فِي الصا تَْبطُُل بِِه الصا

ََلةَ بِاْلَعْمِد تُْبطِ   لُهَا بِالنِّْسيَاِن.الصا

ََلةَ بِاْلَعْمِد، بَْعُض َذلَِك يَُحدُّ فِيِه بُْطََلَن ■  اْلَكََلَم، َوالساََلَم، َواْلَعَمَل: ُكلا َذلَِك يُْبِطُل الصا

ََلِة بِاْلَكثِيِر ِمْن َذلَِك ُدوَن اْلقَلِيِل، َوبَْعُضهُ بِاْلقَلِيِل َوبِاْلَكثِيِر ،وكل ذلك بِالنِّ  ْسيَاِن ََل الصا

ََلةُ، َواْختُلَِف َعْنهُ فِي الناْفِخ  ََلةَ؛ فَإِْن َكثَُر بِالنِّْسيَاِن بَطَلَْت بِِه الصا يُْبِطُل َشْيٌء ِمْنهُ الصا

ََلةُ أَْم ََل؟ .  هَْل تَْبطُُل بِِه الصا

ا بَْيَن أَْسنَانِِه  ةٌ َوَرأَى أَنا اْلُمَصلَِّي إَذا بَلََغ فِي َصََلتِِه ِمما اْلَحباةَ َونَْحَوهَا َعْمًدا فََصََلتُهُ تَاما

 فَإِْن َكاَن أَْكثََر ِمْن َذلَِك بَطَلَْت َصََلتُهُ.

ََلةَ، َوَكِرهَ قَْوَل اْلُمَصلِّي إَذا َعطََس: "  َولَْم يََر التاْسبِيَح لِْلَعاِرِض بَِغَرٍض يُْبِطُل الصا

ِ " َولَْم تَْبطُْل َصََل   تُهُ بَِذلَِك؟ .اْلَحْمُد َّلِلا

َد َذلَِك. ََلِة، َولَْم يََرهَا تَْبطُُل، َوإِْن تََعما  َوَكِرهَ قَْتَل اْلبُْرُغوِث َواْلقَْملَِة فِي الصا

ََلِة، َولَْم يََرهَا تَْبطُُل بَِذلَِك، َوأََمَر اْلُمَحاَرَب أَْن  َوأََجاَز لِْلُمَصلِّي َرْمَي اْلُعْصفُوِر فِي الصا

ََلةَ َراِكبًا لَِخْوٍف ثُما أَِمَن فَنََزَل، أَْو اْبتََدأَهَا نَاِزًَل ثُما َخاَف  يَُصلِّيَ  إيَماًء، فَإِْن اْبتََدأَ الصا

ةٌ.-فََرِكَب   : بَنَى فِي ُكلِّ َذلَِك، َوَصََلتُهُ تَاما

ْربَةَ وَ ■  يَْطَعَن الطاْعنَةَ، فَإِْن تَابََع إْن اُْضطُرا اْلُمَحاِرُب إلَى اْلقِتَاِل، فَلَهُ أَْن يَْضِرَب الضا

ََلِة َوهَُو َراِكٌب ثُما أَِمَن فَنََزَل  ْرَب َوالطاْعَن بَطَلَْت َصََلتُهُ، فَإِْن َصلاى ُمْبتَِدئًا لِلصا الضا

َل َوْجهَهُ َعْن اْلقِْبلَِة فَتَْبطُُل َصََلتُهُ.  بَنَى َعلَى َصََلتِِه؛ إَلا أَْن يَُحوِّ

ََلةَ نَاِزًَل ثُما َحَدَث َخْوٌف فََرِكَب بَطَلَْت َصََلتُهُ َواْبتََدأَهَا، َوَمْن َخَرَج ِمْن فَإِْن ■  بََدأَ الصا

ةٌ؛ فَإِنْ  يِق فَاْبتَلََعهُ، َولَْم يَْملِْك َغْيَر َذلَِك فََصََلتُهُ تَاما  بَْيِن أَْسنَانِِه طََعاٌم يَْجِري َمْجَرى الرِّ

ََلةَ.َمَضَغهُ بَطَلَْت صَ   ََلتُهُ، َولَْم يََر التاْسبِيَح َوََل التاْصفِيَق يُْنقَِصاِن الصا

ََلِة ُمبَاًحا، َوُكلا َعَمٍل َخفِيٍف َجاَء بِِمْثلِِه أَثٌَر لَْم يَْقطَْعهَا،  َو قَْتَل اْلَحياِة َواْلَعْقَرِب فِي الصا

ََلةَ.)الشافعي(َوَرأَى اْلَعَمَل اْلَكثِيَر َواْلَمْشَي اْلَكثِيَر بِ   النِّْسيَاِن يُْبِطُل الصا

 َل بأس بالترويح في الصَلة .)الحسن ومجاهد(■

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ »َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َذهََب َرُسوُل َّللاا إلَى بَنِي َعْمِرو  -َصلاى َّللاا

ُن إلَى أَبِي بَْكٍر قَاَل: أَتَُصلِّي بِالنااِس ْبِن َعْوٍف لِيُْصلَِح بَْينَهُْم َوحَ  ََلةُ فََجاَء اْلُمَؤذِّ انَْت الصا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَأُقِيَم؟ قَاَل: نََعْم فََصلاى أَبُو بَْكٍر فََجاَء َرُسوُل َّللاا َوالنااُس فِي  -َصلاى َّللاا

ََلِة فَتََخلاَص َحتاى َوقََف فِي الصا  فِّ فََصفاَق النااُس َوَكاَن أَبُو بَْكٍر ََل يَْلتَفُِت فِي الصا

 ِ ا أَْكثََر النااُس التاْصفِيَق اْلتَفََت فََرأَى َرُسوَل َّللاا ََلِة فَلَما ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -الصا  -َصلاى َّللاا
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَأََشاَر إلَْيِه َرُسوُل َّللاا : أَْن اُْمُكْث َمَكانََك؟ فََرفََع أَبُو بَْكٍر يََدْيِه -َصلاى َّللاا

 َ ِ  -َعزا َوَجلا  -فََحِمَد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعلَى َما أََمَرهُ بِِه َرُسوُل َّللاا ِمْن َذلَِك ثُما  -َصلاى َّللاا

َم  فِّ َوتَقَدا ِ اْستَأَْخَر أَبُو بَْكٍر َحتاى اْستََوى فِي الصا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا  -َصلاى َّللاا

ا اْنَصَرَف قَاَل: يَا أَبَا بَْكٍر، َما َمنََعَك أَْن تَْثبَُت إْذ أََمْرتَُك؟ قَاَل أَبُو بَْكٍر: َما  فََصلاى، فَلَما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلا  -َكاَن َِلْبِن أَبِي قَُحافَةَ أَْن يَُصلَِّي بَْيَن يََدْي َرُسوِل َّللاا فَقَاَل  -ى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا َما لِي َرأَْيتُُكْم أَْكثَْرتُْم ِمْن التاْصفِيِح؟ َمْن نَابَهُ َشْيٌء  -َصلاى َّللاا

 .)صحيح(« فِي َصََلتِِه فَْليَُسبِّْح؛ فَإِناهُ إَذا َسباَح اُْلتُفَِت إلَْيهِ 

ِ  -ْهِل ْبِن َسْعٍد َعْن سَ ■  ُ  -فََذَكَر هََذا اْلَحِديَث نَْفَسهُ، َوفِي آِخِرِه: أَنا َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

َجاُل َوْليَُصفِّْح النَِّساءُ »قَاَل:  -َعلَْيِه َوَسلاَم  ََلِة فَْليَُسبِّْح الرِّ « إَذا نَابَُكْم َشْيٌء فِي الصا

 )صحيح(

ِ تََعالَى  قال المؤلف: فَفِي هََذا اْلَحِديِث: إبَاَحةُ التاْسبِيِح َعلَى ُكلِّ َحاٍل، َوإِبَاَحةُ َحْمِد َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعلَى ُكلِّ َحاٍل: َوبُْطََلُن قَْوِل َمْن َمنََع ِمْن َذلَِك؛ ِْلَنا َرُسوَل َّللاا  -َصلاى َّللاا

 َ  تََعالَى َرافًِعا يََدْيِه َعلَى َما َمنا بِِه َعلَْيِه؛ فَلَْم تَْبطُْل بَِذلَِك َسِمَع أَبَا بَْكٍر َوَراَءهُ يَْحَمُد َّللاا

ََلِة؛  َجاَل، َوأََمَر بِِه النَِّساَء فِيَما نَابَهُنا فِي الصا َصََلتُهُ ، َوفِيِه: أَنا التاْصفِيَق نَهَى َعْنهُ الرِّ

ُجُل فِي َصََلتِِه َعالِ  ًما بِالناْهِي بََطلَْت َصََلتُهُ؛ ِْلَناهُ فََعَل فِي َصََلتِِه َما نَهَى فَإِْن َصفاَق الرا

 َعْنهُ؛ فَلَْم يَُصلِّ َكَما أُِمَر.

ِ تََعالَى َحَسٌن، َوإِْن َصفاَحْت  َوإِْن َسباَحْت اْلَمْرأَةُ فَلَْم تُْنهَ َعْن التاْسبِيِح؛ بَْل هَُو ِذْكٌر َّلِلا

ََلِة نُِهينَا َعْنهُ، َوَمْن فََعَل فِي فََحَسٌن؛ فَإِْن َكا َن َذلَِك َعبَثًا َولَِغْيِر نَائٍِب؛ فَهَُو َعَمٌل فِي الصا

 َصََلتِِه َما لَْم يُبَْح لَهُ فَلَْم يَُصلِّ َكَما أُِمَر؟ .

ََلِة؛ فََمْن اْلتَفََت َعبَثًا لَِغْيِر نَائٍِب بََطلَْت  َوفِيِه: إبَاَحةُ اَِلْلتِفَاِت لِلناائِِب يَنُوُب فِي الصا

 َصََلتُهُ؛ ِْلَناهُ فََعَل َما لَْم يُبَْح لَهُ.

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن أَبَي َذرٍّ يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ُ ُمْقبًَِل َعلَى » -َصلاى َّللاا ََل يََزاُل َّللاا

 .)صحيح(« َصَرَف َوْجهَهُ اْنَصَرَف َعْنهُ اْلَعْبِد فِي َصََلتِِه َما لَْم يَْلتَفِْت فَإَِذا 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعائَِشةَ قَالَْت: َسأَْلُت َرُسوَل َّللاا َعْن اَِلْلتِفَاِت فِي  -َصلاى َّللاا

ََلةِ  ََلِة؟ فَقَاَل: اْختََِلٌس يَْختَلُِسهُ الشاْيطَاُن ِمْن الصا  .)صحيح(« الصا

ََلِة فَقَْد تََرَكهُ َولَْم يَْرَض َعَملَهُ، قال المؤلف: َمْن صَ  ُ تََعالَى َوْجهَهُ َعْنهُ فِي الصا َرَف َّللاا

.  َوإَِذا لَْم يَْرَض َعَملَهُ فَهَُو َغْيُر َمْقبُوٍل بََِل َشكٍّ

ََلةَ اَِلْلتِفَاُت.)صحيح(■   َعْن اْبِن َمْسُعوٍد: ََل يَْقطَُع الصا
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ُ تََعالَى ُمْقبًَِل َعلَى اْلَعْبِد بَِوْجِهِه َما لَْم يَْلتَفِْت أَْو يُْحِدْث َعْن اْبِن َمْسُعوٍد: ََل ■   -يََزاُل َّللاا

ََلِة.)صحيح(  يَْعنِي فِي الصا

َعْن اْبِن ُعَمَر: يُْدَعى قَْوٌم يَْوَم اْلقِيَاَمِة " اْلَمْنقُوِصيَن " الاِذيَن يَْنقُُص أََحُدهُْم َصََلتَهُ، ■ ٍ 

 هُ، َواْلتِفَاتَهُ.)صحيح(َوُوُضوءَ 

َُ قَالَْت ■ ِ »عن أُما َسلََمةَ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َسِمْعُت َرُسوَل َّللاا  -يَْنهَى َعْنهَُما  -َصلاى َّللاا

ْكَعتَْيِن بَْعَد اْلَعْصِر  قُوِمي  ثُما َرأَْيتُهُ يَُصلِّيِهَما، فَأَْرَسْلُت إلَْيِه اْلَجاِريَةَ فَقُْلُت: -يَْعنِي الرا

ْكَعتَْيِن، َوأََراك ِ، َسِمْعتَُك تَْنهَى َعْن هَاتَْيِن الرا  بَِجْنبِِه فَقُولِي: تَقُوُل أُمُّ َسلََمةَ: يَا َرُسوَل َّللاا

تَُصلِّيِهَما، فَإِْن أََشاَر بِيَِدِه فَاْستَأِْخِري َعْنهُ؟ فَفََعلَْت اْلَجاِريَةُ؟ فَأََشاَر بِيَِدِه فَاْستَأَْخَرْت 

ْكَعتَْيِن بَْعَد اْلَعْصِر؟ ا اْنَصَرَف قَاَل: يَا بِْنَت أَبِي أَُمياةَ، َسأَْلِت َعْن الرا َوَذَكَرْت « َعْنهُ؛ فَلَما

 اْلَحِديَث.)صحيح(

بِيَِدِه إْذ َصلاى َوهَُو َجالٌِس إلَى  -َعلَْيِه الساََلُم  -إَشاَرتَهُ »قال المؤلف: َوقَْد َذَكْرنَا قَْبُل 

ْأِس فِي « َصلِّيَن َوَراَءهُ قِيَاًما يَْنهَاهُْم َعْن اْلقِيَامِ اْلمُ  ََلِم بِاْليَِد َوالرا َشاَرةُ بَِردِّ السا ، َواْْلِ

ََلِة َجائَِزةٌ.  الصا

ِ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا ََل  -َصلاى َّللاا « ةِ َكاَن يُِشيُر فِي الصا

 )صحيح(

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َجابٍِر: أَناهُ أَْدَرَك َرُسوَل َّللاا َوهَُو يَُصلِّي، فََسلاْمُت  -َصلاى َّللاا

ا فََرَغ َدَعانِي َوقَاَل: إناَك َسلاْمَت َعلَيا آنِفًا َوأَنَا أَُصلِّي ؛ فَلَما  )صحيح(« َعلَْيِه فَأََشاَر إلَيا

ِ »ُن ُعَمَر: قَاَل ابْ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َذهََب َرُسوُل َّللاا إلَى َمْسِجِد بَنِي َعْمِرو ْبِن  -َصلاى َّللاا

َعْوٍف بِقُبَاَء لِيَُصلَِّي فِيِه، فََدَخَل َعلَْيِه ِرَجاٌل ِمْن اْْلَْنَصاِر يَُسلُِّموَن َعلَْيِه؛ فََسأَْلُت ُصهَْيبًا 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اَن النابِيُّ َوَكاَن َمَعهُ: َكْيَف كَ  يَُردُّ َعلَْيِهْم؟ قَاَل: َكاَن يُِشيُر  -َصلاى َّللاا

 .)صحيح(« إلَْيِهمْ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن ُصهَْيٍب قَاَل: َمَرْرُت بَِرُسوِل َّللاا َوهَُو يَُصلِّي فََسلاْمُت  -َصلاى َّللاا

 حيح(َعلَْيِه فََردا إَشاَرة.)ص

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي َرافٍِع قَاَل: َرأَْيت أَْصَحاَب َرُسوِل َّللاا َوإِنا أََحَدهُْم  -َصلاى َّللاا

 لَيَْشهََد َعلَى الشاهَاَدِة َوهَُو قَائٌِم يَُصلِّي.)صحيح(

ُجِل »َعْن أَبِي َرافٍِع قَاَل: ■  ُجََلِن إلَى الرا ِ َكاَن يَِجيُء الرا  -ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ََلِة، فَيُْشِهَدانِِه َعلَى الشاهَاَدِة، فَيُْصِغي لَهَا َسْمَعهُ،  -َصلاى َّللاا َوهَُو فِي الصا

 فَإَِذا فََرَغا يُوِمُئ بَِرْأِسِه أَْي: نََعم. )صحيح(
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َم اْلَمَرقَةَ،  َعْن ُمَعاَذةَ اْلَعَدِوياِة: أَنا َعائَِشةَ ■  أُما اْلُمْؤِمنِيَن َكانَْت تَأُْمُر َخاِدَمهَا أَْن تُقَسِّ

ْيِء لِْلِمْسِكيِن تُوِمُئ بِِه،  ََلِة فَتُِشيُر إلَْيهَا: أَْن ِزيِدي؛ َوتَأُْمُر بِالشا فَتَُمرُّ بِهَا، َوِهَي فِي الصا

ََلِة.)صحيح(  َوِهَي فِي الصا

فِّ قَاَل: َرأَْيت اْبَن عُ ■  ِل َرُجٍل فِي الصا َوَرأَى َخلًََل: أَْن  -َمَر يُِشيُر إلَى أَوا

 تَقَداَم.)صحيح(

ََلِة فِي ِدْرٍع ■  َعْن ُمَعاَذةَ اْلَعَدِوياِة َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن: أَناهَا قَاَمْت إلَى الصا

َوَكاَن ِعْنَدهَا نِْسَوةٌ فَأَْوَمأَْت إلَْيِهنا بَِشْيٍء ِمْن  َوِخَماٍر، فَأََشاَرْت إلَى اْلِمْلَحفَِة فَنَاَوْلتهَا،

 تَْعنِي َوِهَي تَُصلِّي. -طََعاٍم بِيَِدهَا 

 .)صحيح(« ََل ِغَراَر فِي َصََلٍة َوََل تَْسلِيمَ : »-َعلَْيِه الساََلُم  -قَْولَهُ ■ 

َشاَرِة؛ َوََل يُْفهَُم هََذا ِمْن قال المؤلف: لَْيَس هََذا نَْهيًا َعْن َردِّ الساََلِم فِي  ََلِة بِاْْلِ الصا

 هََذا..

ََلِة ■  ْنَساُن فِي ثَْوبِِه َدًما َوهَُو فِي الصا ِ ْبِن ُعَمَر أَناهُ قَاَل: إَذا َرأَى اْْلِ عن َعْبِد َّللاا

، َصلاى َما بَقَِي َعلَى َما َمَضى َما لَْم يَتََكلا   ْم.)صحيح(فَاْنَصَرَف يَْغِسلُهُ؟ أَتَما

 قال المؤلف: َوَما لَْم يَْنَحِرْف َعْن اْلقِْبلَِة َعاِمًدا.

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرأَى النابِيُّ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ■  نَُخاَمةً فِي قِْبلَِة اْلَمْسِجِد  -َصلاى َّللاا

ََلِة َوهَُو يَُصلِّي بَْيَن يََدْي النااِس فََحتاهَا ثُما قَاَل ِحي َن اْنَصَرَف: إنا أََحَدُكْم إَذا َكاَن فِي الصا

ََلةِ  َمنا أََحُدُكْم قِبََل َوْجِهِه فِي الصا َ تََعالَى قِبََل َوْجِهِه، فَََل يَتَنَخا  .)صحيح(« فَإِنا َّللاا

 ■ :ِ ُ َعلَْيِه َوَسلا  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا اُْقتُلُوا اْْلَْسَوَدْيِن فِي » -َم َصلاى َّللاا

ََلِة اْلَحياةُ، َواْلَعْقَربُ   .)صحيح(« الصا

ثَْتنِي إْحَدى نِْسَوِة النابِيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَناهُ  -َعلَْيِه الساََلُم  -عن اْبُن ُعَمَر: َحدا َصلاى َّللاا

، َواْلفَأَْرِة، َواْلَعْقَرِب، َواْلُحَدياا َواْلُغَراِب، َواْلَحياِة قَاَل: َكاَن يَأُْمُر بِقَْتِل اْلَكْلِب اْلَعقُورِ  -

ََلِة أَْيًضا  صحيح(«)َوفِي الصا

اُن: بَْينََما أَنَا َمَع أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ يَُصلِّي يَْوَم اْلُجُمَعِة إلَى ■  عن أَبُي َصالٍِح الساما

إْذ َجاَء َرُجٌل َشابٌّ ِمْن بَنِي أَبِي ُمَعْيٍط أََراَد أَْن يَْجتَاَز بَْيَن يََدْيِه  َشْيٍء يَْستُُرهُ ِمْن النااسِ 

 فََدفََع فِي نَْحِرِه، فَنَظََر فَلَْم يَِجْد َمَساًغا إَلا بَْيَن يََدْي أَبِي َسِعيٍد؛ فََعاَد فََدفََع فِي نَْحِرِه أََشدا 

ْفَعِة اْْلُولَى، فََمثََل  قَائًِما فَنَاَل ِمْن أَبِي َسِعيٍد؛ ثُما َزاَحَم النااَس فََخَرَج، فََدَخَل َعلَى ِمْن الدا

َمْرَواَن فََشَكا إلَْيِه َما لَقَِي، َوَدَخَل أَبُو َسِعيٍد َعلَى َمْرَواَن فَقَاَل لَهُ َمْرَواُن: َما لََك َوَِلْبِن 

ِ أَِخيَك؟ َجاَء يَْشُكوَك فَقَاَل أَبُو َسِعيٍد: َسمِ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ْعُت َرُسوَل َّللاا يَقُوُل:  -َصلاى َّللاا
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إَذا َصلاى أََحُدُكْم إلَى َشْيٍء يَْستُُرهُ ِمْن النااِس فَأََراَد أََحٌد أَْن يَْجتَاَز بَْيَن يََدْيِه فَْليَْدفَْع فِي 

 صحيح(«)نٌ نَْحِرِه؛ فَإِْن أَبَى فَْليُقَاتِْلهُ فَإِناَما هَُو َشْيطَا

عن َمالٍِك: بَلََغنِي أَنا َرُجًَل َجاَء إلَى ُعْثَماَن ْبِن َعفااَن بَِرُجٍل ُكِسَر أَْنفُهُ، فَقَاَل: َمرا بَْيَن ■ 

ََلِة، َوقَْد بَلََغنِي َما َسِمْعت فِي اْلَمارِّ بَْيَن يََدْي اْلُمَصلِّي فَقَاَل لَهُ ُعْثَماُن: فََما  يََديا فِي الصا

ََلةَ، َوَكَسْرت أَْنفَهُ.)ضعيف(صَ   نَْعت أََشدا يَا اْبَن أَِخي َضياْعت الصا

؛ َولَْو َصحا لََما َكاَن إَلا َعلَى اْلُمَخالِِف، ِْلَناهُ لَْيَس فِيِه أَنا  قال المؤلف: هََذا بَََلٌغ ََل يَِصحُّ

ُ َعْنهُ  -ُعْثَماَن ْبَن َعفااَن  ْن ُكِسَر أَْنفُهُ، َوَحتاى لَْو َكاَن َذلَِك فِيِه لََما َكاَن أَقَاَد مَ  -َرِضَي َّللاا

 ِ ةٌ ُدوَن َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فِي قَْوِل أََحٍد ُحجا َوقَْد َرأَى ُمقَاتَلَتَهُ َوَضْربَهُ  -َصلاى َّللاا

 أَبُو َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َوَغْيُرهُ.

ِ أَبِي قَتَاَدةَ اْْلَ »َعْن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ْنَصاِريِّ قَاَل: َرأَْيُت َرُسوَل َّللاا يَُؤمُّ  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -النااَس َوأَُماَمةُ بِْنُت أَبِي اْلَعاِص َوِهَي بِْنُت َزْينََب اْبنَِة َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ُجوِد أََعاَدهَاَعلَى َعاتِقِِه، فَإَِذا َرَكَع َوَضعَ  -  صحيح(«)هَا، َوإَِذا َرفََع ِمْن السُّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي قَتَاَدةَ َصاِحِب َرُسوِل َّللاا بَْينََما نَْحُن نَْنتَِظُر »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوَل َّللاا ََلِة إْذ فِي الظُّْهِر أَْو اْلَعْصرِ  -َصلاى َّللاا ، َوقَْد َدَعاهُ بََِلٌل لِلصا

ِ  -َخَرَج َعلَْينَا َوأَُماَمةُ بِْنُت أَبِي اْلَعاِص  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بِْنُت اْبنَِة َرُسوِل َّللاا  -َصلاى َّللاا

 الحديث.)صحيح(《َعلَى َعاتِقِِه ....

ِ قال المؤلف: َوهََذا اْلَخبَُر بََِل َشكٍّ َكاَن بَْعَد قَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ْوِل َرُسوِل َّللاا  -َصلاى َّللاا

ََلِة لَُشْغًَل »َِلْبِن َمْسُعوٍد  َكاَن قَْبَل  -َعلَْيِه الساََلُم  -؛ ِْلَنا هََذا اْلقَْوَل ِمْنهُ « إنا فِي الصا

ْينَُب اْلَمِدينَةَ َواْبنَتُهَا إَلا بَْعَد بَْدٍر، إْثَر َمِجيِء اْبِن َمْسُعوٍد ِمْن بََِلِد اْلَحبََشِة؛ لَْم تَِرْد زَ 

 بَْدٍر، بِاْْلَْخبَاِر الثاابِتَِة فِي َذلَِك.

اٍد َعْن أَبِيِه قَاَل: ■  ِ ْبِن َشدا ِ »َعْن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َخَرَج َعلَْينَا َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

ََلِة فِي إْحَدى َصََلتَْي اْلِعَشاِء وَ  - هَُو َحاِمٌل َحَسنًا أَْو ُحَسْينًا فََوَضَعهُ ثُما َكباَر لِلصا

بِيُّ َعلَى  فََصلاى، فََسَجَد بَْيَن ظَْهَرانَْي َصََلتِِه َسْجَدةً أَطَالَهَا، فََرفَْعُت َرْأِسي، فَإَِذا الصا

ِ َوهَُو َساِجٌد؛ فََرَجْعُت إلَى ُسجُ  -َعلَْيِه الساََلُم  -ظَْهِرِه  ا قََضى َرُسوُل َّللاا  -وِدي فَلَما

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ِ إناَك َسَجْدَت بَْيَن ظَْهَرانَْي  -َصلاى َّللاا َصََلتَهُ قَاَل أُنَاٌس: يَا َرُسوَل َّللاا

ِ  َصََلتَِك َسْجَدةً أَطَْلتهَا َحتاى َظنَناا أَناهُ قَْد َحَدَث أَْمٌر أَْو أَناهُ يُوَحى إلَْيَك؟  -فَقَاَل َرُسوُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  لَهُ َحتاى  -َصلاى َّللاا ُكلُّ َذلَِك لَْم يَُكْن، َولَِكنا اْبنِي اْرتََحلَنِي فََكِرْهُت أَْن أَُعجِّ

 .)صحيح(« يَْقِضَي َحاَجتَهُ 

ْنِت اْلَحاِرِث، فَقُْلت لَهَا: إَذا قَاَم اْبِن َعبااٍس قَاَل: بِتُّ لَْيلَةً ِعْنَد َخالَتِي َمْيُمونَةَ بِ »َعْن ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا ِ  -َصلاى َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَأَْيقِِظينِي؛ فَقَاَم َرُسوُل َّللاا  -َصلاى َّللاا
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ْيَمِن، فََجَعْلُت إَذا أَْغفَْيُت يَأُْخُذ فَقُْمُت إلَى َجْنبِِه اْْلَْيَسِر، فَأََخَذ بِيَِدي فََجَعلَنِي ِمْن ِشقِِّه اْْلَ 

 صحيح(«)بَِشْحَمِة أُُذنِي

اْْلَْزَرُق ْبُن قَْيٍس قَاَل: ُكناا بِاْْلَْهَواِز نُقَاتُِل اْلَحُروِرياةَ؛ فَبَْينََما أَنَا َعلَى ُجُرِف نَْهٍر ■ »

ْت الدااباةُ تُنَاِزُعهُ َوَجَعَل يَْتبَُعهَا قَاَل ُشْعبَةُ إَذا َرُجٌل يَُصلِّي َولَِجاُم َداباتِِه فِي يَِدِه؛ فََجَعلَ 

؛ فََجَعَل َرُجٌل ِمْن اْلَخَواِرِج يَقُوُل: اللاهُما اْفَعْل بِهََذا الشاْيِخ؛ فَلَما  ا َوهَُو أَبُو بَْرَزةَ اْْلَْسلَِميِّ

ْيُخ قَاَل: إنِّي َسِمْعت قَْولَُكْم، َوإِنِّي َغزَ  ِ اْنَصَرَف الشا ُ َعلَْيِه  -ْوت َمَع َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ِستا َغَزَواٍت أَْو َسْبَع َغَزَواٍت َوَشِهْدت تَْيِسيَرهُ، َوإِنِّي ُكْنُت أَْرِجُع َمَع َداباتِي  -َوَسلاَم 

 .)صحيح(« أََحبا إلَيا ِمْن أَْن أََدَعهَا تَْرِجُع إلَى َمأْلَفِهَا فَيَُشقُّ َعلَيا 

ِ »الَْت َعائَِشةُ: قَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا يَُصلِّي، فَأَْستَْفتُِح اْلبَاَب،  -َصلاى َّللاا

 .)صحيح(« َواْلبَاُب فِي اْلقِْبلَِة، فَيَِجيُء فَيَْفتَُح اْلبَاَب ثُما يَُعوُد فِي َصََلتِهِ 

ِ »َعْن َعائَِشةَ قَالَْت: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َكاَن َرُسوُل َّللاا يَُصلِّي َوَعلَْيِه بَاٌب  -َصلاى َّللاا

هُ   .)صحيح(« ُمْغلٌَق فَِجْئُت فَاْستَْفتَْحتُهُ فََمَشى فَفَتََح لِي ثُما َرَجَع إلَى ُمَصَلا

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن أَبَي َذرٍّ يَْرِويِه َعْن َرُسوِل َّللاا ا قَاَم أََحُدُكْم إلَى إذَ »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

ْحَمةَ تَُواِجهُهُ فَََل يَْمَسُح اْلَحَصى ََلِة فَإِنا الرا  .)صحيح(« الصا

َوأَْنَت تَُصلِّي، فَإِْن ُكْنَت ََل  -يَْعنِي اْلَحَصى  -ََل تَْمَسْح »َعْن ُمَعْيقِيٍب أَنا النابِيا قَاَل: ■ 

 .)صحيح(« بُدا فَاِعًَل فََواِحَدةً 

ةً َواِحَدةً َجائٌِز َونَْكَرهُهُ، فَإِْن َزاَد َعاِمًدا قال  ََلِة َمرا المؤلف: َوَمْسُح اْلَحَصى فِي الصا

 بَطَلَْت َصََلتُهُ.

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنا َرُسوَل َّللاا َجاِل »: قَاَل -َصلاى َّللاا  -التاْسبِيُح لِلرِّ

ََلِة، َوالتاْصفِيُق لِلنَِّساِء، َمْن أََشاَر فِي َصََلتِِه إَشاَرةً تُْفهَُم َعْنهُ فَْليُِعْدهَا يَْعنِي فِي   -الصا

ََلةِ   )ضعيف() قَاَل أَبُو َداُود: هََذا اْلَحِديُث َوْهٌم(« يَْعنِي فِي الصا

هُ إلَى اْْلَْخبَاِر الثاابِتَةِ  الاتِي َذَكْرنَا قَْبُل؛ ِمْن إَشاَرِة  قال المؤلف: َولَْو َصحا لََوَجَب َضمُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -النابِيِّ  ََلِة بِأَْن يَُردا الساََلَم، َوإِلَى اْلَخاِدِم فِي أَْن  -َصلاى َّللاا فِي الصا

َشاَرِة بِِه، َوإِلَْيِه َضُروَرةٌ؛ فَتَ  َشاَراُت تَْستَأِْخَر َعْنهُ؛ َوُكلُّ َما بِاْلَمْرِء إلَى اْْلِ ْخُرُج تِْلَك اْْلِ

َشاَرِة  بِالنُُّصوِص الاتِي فِيهَا، َوتَْبقَى ُكلُّ إَشاَرٍة لَْم يَأِْت بِإِبَاَحتِهَا نَصٌّ َعلَى التاْحِريِم، َكاْْلِ

َمُل الاِذي ََل بِاْلبَْيِع َوبِاْلُمَساَوَمِة، َوبَِماَذا َعِمْلت؛ َواَِلْستِْخبَاِر؛ َوَغْيِر َذلَِك؛ فَهََذا هَُو اْلعَ 

ِ اْلَحْمُد -يَُجوُز َغْيُرهُ لَْو َصحا هََذا اْلَخبَُر  َشاَراِت أَْنَواٌع -، َوهَُو قَْولُنَا، َوَّلِلا ؛ ِْلَنا اْْلِ

 ُمْختَلِفَةٌ.

َها[م  919]َمْسأَلَةٌ َخَرَج ِمْن َصََلتِِه َوُهَو يَظُنُّ أَنَّهُ قَْد أَتَمَّ
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هَا فَُكلُّ َعَمٍل َعِملَهُ ِمْن بَْيٍع قال ابن حزم: َوَمْن َخَرَج  ِمْن َصََلتِِه، َوهَُو يَظُنُّ أَناهُ قَْد أَتَما

: فَهَُو بَاِطٌل َمْرُدوٌد؛ ِْلَناهُ فِي ُحْكِم -أَْو اْبتِيَاٍع أَْو ِهبٍَة أَْو طَََلٍق أَْو نَِكاٍح أَْو َغْيِر َذلَِك 

ََلِة، َولَْو َذَكَر لََعاَد إلَْيهَا  .الصا

ََلِة فَُكلُّ َما َوقََع ِمْنهَا فِي هَِذِه  َمةٌ فِي الصا َوََل ِخََلَف فِي أَنا هَِذِه اْْلَْفَعاَل ُكلاهَا ُمَحرا

ِزِم اْلَمأُْموِر بِِه أَْو اْلُمبَاِح بََِل َشكٍّ  ، َوإِْذ هَُو َغْيُر -اْلَحاِل فَهَُو َغْيُر اْلفِْعِل اْلَجائِِز الَلا

.. فَلَْو َذَكَر أَناهُ لَْم يُتِما َصََلتَهُ فَفََعَل َشْيئًا ِمْن َذلَِك لَِزَمهُ؛ اْلَجائِِز فَ  هَُو َغْيُر َجائٍِز بََِل َشكٍّ

ََلِة فَقَْد  ََلِة؛ َوإَِذا َخَرَج َعْن الصا ِْلَنا بَِذَكِرِه َوقَْصِدِه إلَى َعَمِل َما َذَكْرنَا َخَرَج َعْن الصا

فُُذ فِيهَا هَِذِه اْْلَْفَعاُل ُكلُّهَا؛ َوهََكَذا أَْيًضا لَْو فََعَل َذلَِك بَْعد اْنتِقَاِض َحَصَل فِي َحاٍل تَنْ 

ََلِة؛ فََوقََع َذلَِك  طَهَاَرتِِه فَِهَي أَْيًضا نَافَِذةٌ ََلِزَمةٌ؛ ِْلَناهُ بِاْنتِقَاِض طَهَاَرتِِه َخَرَج َعْن الصا

ََلِة .  ِمْنهُ فِي َغْيِر الصا

ا َعلَى َكبِيَرٍة[م]َمسْ    919أَلَةٌ َخطََر َعلَى بَالِِه َشْيٌء ُدْنيَِويٌّ أَْو َصلَّى ُمِصر ً

ْنيَا أَْو َغْيِرهَا، َمْعِصيَةً أَْو َغْيَر  قال ابن حزم: َوَمْن َخطََر َعلَى بَالِِه َشْيٌء ِمْن أُُموِر الدُّ

ا َعلَى اْلَكبَائِِر؛ فَ  ةٌ ... َوقَْد اْفتََرَض َعزا َوَجلا التاْوبَةَ َمْعِصيٍَة، أَْو َصلاى ُمِصر ً َصََلتُهُ تَاما

ََلِة َمَع َذلَِك  َلةَ طََرفَِي -َعلَى اْلَعاِصيَن، َوأُِمُروا بِالصا ُ تََعالَى: }َوأَقِِم الصا : قَاَل َّللاا

يِّئَاتِ  [ ، َوبِيَقِيٍن نَْدِري أَناهُ ٥٥٤{ ]هود: الناهَاِر َوُزلَفًا ِمَن اللاْيِل إِنا اْلَحَسنَاِت يُْذِهْبَن السا

يَن؛ ِْلَنا التاائَِب ََل َسيِّئَةَ لَهُ، َوقَاَل تََعالَى: }َونََضُع  تََعالَى إناَما َخاطََب بِهََذا اْلُمِصرِّ

 [٤٤اْلَمَواِزيَن اْلقِْسطَ لِيَْوِم اْلقِيَاَمِة فََل تُْظلَُم نَْفٌس َشْيئًا{ ]اْلنبياء: 

 -ث واآلثار:اِلحادي

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا أَبَا هَُرْيَرةَ َحداثَهُْم أَنا َرُسوَل َّللاا إَذا نُوِدَي بِاْْلََذاِن »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

َب أَْدبََر الشاْيطَاُن لَهُ ُضَراطٌ َحتاى ََل يَْسَمَع اْْلََذاَن، فَإَِذا قُِضَي اْْلََذاُن أَْقبََل فَإَِذا ثُوِّ 

ََلِة أَْدبََر، فَإَِذا قُِضَي التاْثِويُب أَْقبََل، َحتاى يَْخطَُر بَْيَن اْلَمْرِء َونَْفِسِه، يَقُوُل: اُْذُكْر  بِالصا

ُجُل إْن يَْدِري َكْم َصلاى فَإَِذا لَْم يَْدِر أََحُدكُ   مْ َكَذا اُْذُكْر َكَذا لَِما لَْم يَُكْن يَْذُكُر، َحتاى يَظَلا الرا

 صحيح(«)َكْم َصلاى فَْليَْسُجْد َسْجَدتَْيِن َوهَُو َجالِسٌ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النابِيِّ ■  تِي »أَناهُ قَاَل:  -َصلاى َّللاا َ تََجاَوَز ِْلُما إنا َّللاا

 .)صحيح(« أَْنفَُسهَاَما لَْم تَتََكلاْم بِِه َوتَْعَمْل بِِه، َوبَِما َحداثَْت بِِه 

ََلِة.)صحيح( -قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب: ■   إنِّي َْلَْحِسُب ِجْزيَةَ اْلبَْحَرْيِن َوأَنَا فِي الصا

ََلِة[م  919]َمْسأَلَةٌ َكاَن َراِكبًا َعلَى َمْحَمٍل فَقََدَر َعلَى الصَّ

لَى فِيٍل، أَْو َكاَن فِي ُغْرفٍَة، أَْو فِي قال ابن حزم: َوَمْن َكاَن َراِكبًا َعلَى َمْحَمٍل، أَْو عَ 

أَْعلَى َشَجَرٍة، أَْو َعلَى َسْقٍف، أَْو فِي قَاِع بِْئٍر، أَْو َعلَى نَْهٍر َجاِمٍد، أَْو َعلَى َحِشيٍش، أَْو 
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ََلِة قَائِ -َعلَى ُصوٍف أَْو َعلَى ُجلُوٍد، أَْو َخَشٍب، أَْو َغْيِر َذلَِك  ًما فَلَهُ أَْن : فَقََدَر َعلَى الصا

 . ُسُجوَدهُ َوُجلُوَسهُ َحقاهَايَُصلَِّي اْلفَْرَض َحْيُث هَُو قَائًِما، يَُوفِّي ُرُكوَعهُ وَ 

ُجوِد، َواْلُجلُوِس َوالطَُّمأْنِينَِة َواَِلْعتَِدا ُكوِع َوالسُّ ََلِة َوالرُّ ِل ِْلَناهُ إناَما أُِمَر بِاْلقِيَاِم فِي الصا

 . هُ فَقَْد َصلاى َكَما أُِمرَ َمَع اْستِْقبَاِل اْلَكْعبَِة َوََل بُدا؛ فَإَِذا َوفاى ُكلِّ َذلَِك َحقا  فِي ُكلِّ َذلِكَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاا ََلةُ فََصلِّ : »-َصلاى َّللاا َولَْيَس « َحْيثَُما أَْدَرَكْتَك الصا

ََلِة فِيهَا.َشْيٌء ِمْن هَِذِه اْلَموَ   اِضِع َمْنِهي ًا َعْن الصا

ََلةَ َكَما َذَكْرنَا َعلَى اْلَمْحَمِل[ َولَْم يَأِْت بِالناْهِي َعْن َذلَِك  ُم الصا ْن يَُحرِّ ]َواْلَعَجُب ُكلُّهُ ِمما

اِم، َواْلَمْقبََرِة، َوإِلَى الْ  بِِل، َواْلَحما ، َوهَُو يُبِيُحهَا فِي أَْعطَاِن اْْلِ قَْبِر َوالناصُّ قَْد َصحا نَصٌّ

ََلِة فِي هَِذِه اْلَمَواِضِع.  بِالناْهِي َعْن الصا

ُجوِد أَْو اْلُجلُوِس أَْو اْلقِْبلَِة  ُكوِع أَْو السُّ فِي اْْلَْحَواِل  -فَإِْن َعَجَز َعْن إْتَماِم اْلقِيَاِم أَْو الرُّ

ََلةُ َكَما أُِمَر؟ إَلا ِمْن َضُروَرٍة فَفَْرٌض َعلَْيِه النُُّزوُل إ -الاتِي َذَكْرنَا  لَى اْْلَْرِض َوالصا

 تَْمنَُعهُ ِمْن النُُّزوِل؛ ِمْن َخْوٍف َعلَى نَْفِسِه أَْو َمالِِه؛ فَلِيَُصلِّ َكَما هَُو يَْقِدُر ..

َد تَْرَك اْلِوْتِر َحتَّى طَلََع اْلفَْجُر الثَّانِي[م  919]َمْسأَلَةٌ تََعمَّ

َد تَْرَك اْلِوْتِر َحتاى طَلََع اْلفَْجُر الثاانِي فَََل يَْقِدُر َعلَى قََضائِِه أَبًَدا،  قال ابن حزم: َوَمْن تََعما

 فَلَْو نَِسيَهُ أَْحبَْبنَا لَهُ أَْن يَْقِضيَهُ أَبًَدا َمتَى َما َذَكَرهُ َولَْو بَْعَد أَْعَواٍم؟ .

 -أقوال الفقهاء:

ْبِح فَقَْد بََطلَْت َصََلتُهُ، إَلا أَْن يََخاَف فَْوَت َصََلِة  إْن َذَكَر اْلِوْتَر َوهُوَ ■  فِي َصََلِة الصُّ

ْبِح فَْليَتََماَد فِيهَا َوْليَْبَدْأ بِهَا.)أبو حنيفة(  الصُّ

 -اِلحاديث واآلثار:

 ْ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَْوِل َرُسوِل َّللاا  )صحيح(« آِخِر اللاْيلِ اْلِوْتُر َرْكَعةٌ ِمْن : »-َصلاى َّللاا

 ٍ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا إَذا طَلََع اْلفَْجُر فَقَْد : »-َصلاى َّللاا

 .)صحيح(« َذهَبَْت ُكلُّ َصََلِة اللاْيِل َواْلِوْتُر، فَأَْوتُِروا قَْبَل أَْن تُْصبُِحوا

ِ َعْن اْْلََغرِّ اْلمُ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َزنِيِّ أَنا َرُسوَل َّللاا ْبُح »قَاَل:  -َصلاى َّللاا َمْن أَْدَرَكهُ الصُّ

 صحيح(«)َولَْم يُوتِْر فَََل ِوْتَر لَهُ 

 919]َمْسأَلَةٌ َصلَّى اْلِوْتَر قَْبَل َصََلِة اْلَعتََمِة[م
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اْلَعتََمِة فَِهَي بَاِطلَةٌ أَْو ُمْلَغاةٌ؛ ِْلَناهُ أَتَى قال ابن حزم: َوَمْن َصلاى اْلِوْتَر قَْبَل َصََلِة 

 ِ َرائُِع ََل تُْجِزُئ إَلا فِي َوْقتِهَا، ََل قَْبَل َوْقتِهَا، َوََل بَْعَدهُ، َوبِاَّلَلا  بِاْلِوْتِر قَْبَل َوْقتِِه، َوالشا

 تََعالَى التاْوفِيُق.

 991]َمْسأَلَةٌ َوْقُت َرْكَعتَْي اْلفَْجِر[م

ْبِح   هََذا َما  -َوَوْقُت َرْكَعتَْي اْلفَْجِر ِمْن ِحيِن طُلُوِع اْلفَْجِر الثاانِي إلَى أَْن تُقَاَم َصََلةُ الصُّ

ِة.  ََل ِخََلَف فِيِه ِمْن أََحٍد ِمْن اْْلُما

ْبِح[م  919]َمْسأَلَةٌ َسِمَع إقَاَمةَ َصََلِة الصُّ

ْبِح، َوَعلَِم أَناهُ ]إْن[ اْشتََغَل بَِرْكَعتَْي اْلفَْجِر قال ابن حزم: فََمْن َسِمَع إقَاَمةَ  َصََلِة الصُّ

ْبِح َولَْو التاْكبِيُر  : فَََل يَِحلُّ لَهُ أَْن يَْشتَِغَل بِِهَما؛ فَإِْن فََعَل فَقَْد َعَصى -فَاتَهُ ِمْن َصََلِة الصُّ

َ تََعالَى.  َّللاا

ْكَعتَاِن، َوََل فَائَِدةَ لَهُ  َوإِْن َدَخَل فِي َرْكَعتَْي اْلفَْجرِ  ْبِح فَقَْد بَطَلَْت الرا فَأُقِيَمْت َصََلةُ الصُّ

ََلُم لَِكْن يَْدُخُل بِاْبتَِداِء التاْكبِيرِ   فِي فِي أَْن يَُسلَِّم ِمْنهَُما، َولَْو لَْم يَْبَق َعلَْيِه ِمْنهَُما إَلا السا

ْبِح َكَما هَُو ، فَإَِذا أَ  ْبِح فَإِْن َشاَء َرَكَعهَُما، َوإِْن َشاَء لَْم َصََلِة الصُّ تَما َصََلةَ الصُّ

يَْرَكْعهَُما، َوهََكَذا يَْفَعُل ُكلُّ َمْن َدَخَل فِي نَافِلٍَة، َوأُقِيَمْت َعلَْيِه َصََلةُ اْلفَِريَضِة... فَإِْن 

ُ تََعالَى: }َوَل تُْبِطلُوا أَْعَمالَُكْم{ ]محمد: ، َوَما هَُو ٣٣ قِيَل: قَاَل َّللاا [ . قُْلنَا: نََعْم هََذا َحقٌّ

َ َعزا َوَجلا أَْبطَلَهَا َعلَْيِه َكَما تَْبطُ  َد إْبطَالَهَا لََكاَن ُمِسيئًا؛ َولَِكنا َّللاا ُل أَْبطَلَهَا؛ َولَْو تََعما

ََلةَ ُمُروُرهُ َونَْحِو َذلَِك؟  بِاْلَحَدِث؛ َوبُِمُروِر َما يُْبِطُل الصا

 -الصحابة والفقهاء: أقوال

بمثل قول المؤلف يقول: عمر وابن عمر وأبو هريرة وابن سيرين وطاوس ■

 والنخعي ومسلم بن عقيل وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير و الشافعي وأبو سليمان.

ْبِح فَإِْن طَِمَع أَْن يُْدِرَك َمعَ ■  ََلةُ لِلصُّ َماِم َرْكَعةً  َمْن َدَخَل اْلَمْسِجَد، َوقَْد أُقِيَمْت الصا اْْلِ

َماِم. ْبِح تَفُوتُهُ أُْخَرى فَْليَُصلِّ َرْكَعتَْي اْلفَْجِر، ثُما يَْدُخُل َمَع اْْلِ  ِمْن َصََلِة الصُّ

َماِم، َوََل يَْقِضي َرْكَعتَ  ُخوِل َمَع اْْلِ َماِم َوََل َرْكَعةً فَْليَْبَدْأ بِالدُّ  يْ َوإِْن َخِشَي أَََل يُْدِرَك َمَع اْْلِ

 اْلفَْجِر بَْعَد َذلَِك.)صحيح(

ََلِة فَََل يَْرَكُع ■  َماَم فِي الصا ََلةُ أَْو َوَجَد اْْلِ إْن َكاَن قَْد َدَخَل اْلَمْسِجَد، َوأُقِيَمْت الصا

َماِم؛ فَإَِذا َطلََعْت الشاْمُس فَإِْن َشاَء فَْليَْقِضِهمَ   ا؟ .َرْكَعتَْي اْلفَْجِر، َولَِكْن يَْدُخُل َمَع اْْلِ

ََلِة: فَإِْن َرَجا أَْن يُدْ  َماَم فِي الصا قَاَمِة أَْو بِأَنا اْْلِ ا إْن َكاَن َخاِرَج اْلَمْسِجِد فََعلَِم بِاْْلِ ِرَك َوأَما

َماِم، َوإِْن  َماِم َرْكَعةً فَْليَْرَكْع َرْكَعتَْي اْلفَْجِر َخاِرَج اْلَمْسِجِد، ثُما لِيَْدُخْل َمَع اْْلِ لَْم َمَع اْْلِ

َماِم.)مالك(  يَْرُج َذلَِك فَْليَْدُخْل َمَع اْْلِ
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 -اِلحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن النابِيِّ ■  ََلِة فَقَْد : »-َصلاى َّللاا َماِم َرْكَعةً ِمْن الصا َمْن أَْدَرَك َمَع اْْلِ

ََلةَ   صحيح(«)أَْدَرَك الصا

، َوإِناَما َماُم فِيهَا. قال المؤلف: هََذا َحقٌّ ، َواْْلِ ََلةُ، َولَْم يَأِْت إَلا  هََذا فِيَمْن فَاتَْتهُ الصا

َماِم أَْو اْشتََغَل بِقَِراَءِة قُْرآٍن  ُخوَل َمَع اْْلِ ََلِة فَتََرَك الدُّ قَاَمِة الصا ا َمْن َكاَن َحاِضًرا ِْلِ َوأَما

ِ تََعالَى أَْو بِاْبتَِداِء تََطوُّ  ْسََلِم فِي أَناهُ َعاٍص -ٍع أَْو بَِذَكِر َّللاا : فَََل يَْختَلُِف اْثنَاِن ِمْن أَْهِل اْْلِ

ََلِة فََما اْلفَْرُق بَْيَن هََذا َوبَْيَن اْشتَِغالِِه بَِرْكَعتَْي اْلفَْجِر لَْو  ِ تََعالَى ُمتَََلِعٌب بِالصا َّلِلا

 أَْنَصفُوا؟ 

ِ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا ََلةُ : »-َصلاى َّللاا إَذا أُقِيَمْت الصا

 .)صحيح(« فَََل َصََلةَ إَلا اْلَمْكتُوبَةُ 

ِ ْبِن َمالٍِك قَاَل: ■  ِ »َعْن اْبِن بَُحْينَةَ هَُو َعْبُد َّللاا ْبِح فََرأَى َرُسوُل َّللاا  -أُقِيَمْت َصََلةُ الصُّ

ُ َعلَ  ْبَح أَْربًَعا؟ -ْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا ُن يُقِيُم فَقَاَل: أَتَُصلِّي الصُّ « َرُجًَل يَُصلِّي َواْلُمَؤذِّ

 )صحيح(

ِ ْبِن َسْرِجَس قَاَل: ■  ِ »َعْن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه  -َدَخَل َرُجٌل اْلَمْسِجَد َوَرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

ِ فِي َصََلِة اْلَغَداِة،  -َوَسلاَم  فََصلاى َرْكَعتَْيِن فِي َجانِِب اْلَمْسِجِد، ثُما َدَخَل َمَع َرُسوِل َّللاا

 ِ ا َسلاَم َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَلَما ََلتَْيِن اْعتََدْدَت؟  -َصلاى َّللاا قَاَل: يَا فََُلُن، بِأَيِّ الصا

 )صحيح(« أَبَِصََلتَِك َوْحَدَك أَْم بَِصََلتَِك َمَعنَا؟

ْبِح »َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل: ■  ْكَعتَْيِن يَْعنِي َصََلةَ الصُّ ََلةُ َولَْم أَُكْن َصلاْيت الرا أُقِيَمْت الصا

َوَرْكَعتَْي اْلفَْجِر، قَاَل اْبُن َعبااٍس: فَقُْمت ِْلُْصلِيَهَُما فََجبََذنِي َوقَاَل: أَتُِريُد أَْن تَُصلَِّي 

ْبَح أَْربَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ًعا؟ قِيَل ِْلَبِي َعاِمٍر: النابِيُّ الصُّ فَتََل اْبَن َعبااٍس؟ قَاَل:  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)نََعْم؟

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن َرُسوِل َّللاا قَاَمةَ »قَاَل:  -َصلاى َّللاا إَذا َسِمْعتُْم اْْلِ

ِكينَةُ َواْلَوقَاُر َوََل تُْسِرُعوا فََما أَْدَرْكتُْم فََصلُّوا َوَما فَاتَُكْم فَاْمُشوا إلَ  ََلِة َوَعلَْيُكْم السا ى الصا

وا  .)صحيح(« فَأَتِمُّ

َماِم َكْيفََما ُوِجَد، َوتَْحِريٌم لَِِلْشتَِغاِل بَِشْيٍء َعْن  ُخوِل َمَع اْْلِ قال المؤلف: فَهََذا فَْرٌض لِلدُّ

 َذلَِك.

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا نَاَم َعْن َرْكَعتَْي اْلفَْجِر،  -َصلاى َّللاا

هَُما بَْعَد َما طَلََعْت الشاْمسُ   صحيح(«)فََصَلا
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ِ »َعْن َرُجٍل ِمْن اْْلَْنَصاِر قَاَل: ■  ُ َعلَيْ  -َرأَى َرُسوُل َّللاا َرُجًَل  -ِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

ِ، لَْم أَُكْن َصلاْيت َرْكَعتَْي اْلفَْجِر،  يَُصلِّي بَْعَد اْلَغَداِة َرْكَعتَْيِن، فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاا

 صحيح(«)َشْيئًا. -َعلَْيِه الساََلُم  -فََصلاْيتُهَُما اآْلَن؟ فَلَْم يَقُْل ]لَهُ[

ََلِة بَْعَد  َعْن ُسَوْيد ْبِن َغفَلَةَ أَنا ■  ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب َكاَن يَْضِرُب النااَس َعلَى الصا

قَاَمِة.)صحيح(  اْْلِ

ْبِح فََرَكَع َرْكَعتَْي ■  َعْن اْبِن َمْسُعوٍد: أَناهُ َدَخَل اْلَمْسِجَد َوقَْد أُقِيَمْت َصََلةُ الصُّ

 اْلفَْجِر.)صحيح(

َماَم يَُصلِّي فََدَخَل بَْيَت َوَعْن اْبِن ُعَمَر أَناهُ أَتَى اْلمَ ■  ْبِح فََوَجَد اْْلِ ْسِجَد لَِصََلِة الصُّ

َماِم.  َحْفَصةَ فََصلاى َرْكَعتَْيِن ثُما َدَخَل فِي َصََلِة اْْلِ

 قال المؤلف:الثابت عن ابن عمر مثل قولنا .

ُن يُ ■  قِيُم فَقَاَل لَهُ اْبُن ُعَمَر: أَتَُصلِّي َعْن نَافٍِع: أَنا اْبَن ُعَمَر َرأَى َرُجًَل يَُصلِّي َواْلُمَؤذِّ

ْبَح أَْربًَعا؟  الصُّ

ْبِح أَْو نَِسيََها َحتَّى طَلََعْت الشَّْمُس[م  912]َمْسأَلَةٌ نَاَم َعْن َصََلِة الصُّ

ْبِح أَْو نَِسيَهَا َحتاى َطلََعْت الشاْمُس فَاْْلَْفَضُل لَهُ أَْن يَ  ْبَدأَ بَِرْكَعتَْي َوَمْن نَاَم َعْن َصََلِة الصُّ

 ِ ْبِح، َكَما فََعَل َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلفَْجِر ثُما َصََلِة الصُّ فِي َحِديِث أَبِي  -َصلاى َّللاا

 قَتَاَدةَ..

، َوَداُود، َوأَْصَحابُهُْم  ، َوالشاافِِعيُّ َولَْم يََر َذلَِك َوبِهََذا يَقُوُل أَبُو َحنِيفَةَ، َوُسْفيَاُن الثاْوِريُّ

ِ  -َمالٌِك  ةً؛ ِْلَناهُ ِخََلُف الثاابِِت َعْن َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوَما نَْعلَُم لِقَْولِِه ُحجا َصلاى َّللاا

-. 

ْبِح ُمبَاٌح َوبَْعَدَها[م  901]َمْسأَلَةٌ اْلَكََلُم قَْبَل َصََلِة الصُّ

ْبِح ُمبَاٌح َوبَْعَدهَا: َوَكِرهَهُ أَبُو َحنِيفَةَ ُمْذ يَْطلُُع اْلفَْجُر إلَى أَْن َواْلَكََلُم قَْبَل َصََلِة  الصُّ

: هََذا بَاِطٌل؛ ِْلَناهُ لَْم يَْمنَْع ِمْن َذلَِك قُْرآٌن َوََل ُسناةٌ؛ فَهََذاِن -تَْطلَُع الشاْمُس  : قَاَل َعلِيٌّ

 اِت َوََل فَْرَق..اْلَوْقتَاِن فِي َذلَِك َكَسائِِر اْْلَْوقَ 

 900]َمْسأَلَةٌ َدَخَل فِي َمْسِجٍد فَظَنَّ أَنَّ أَْهلَهُ قَْد َصلَّْوا َصََلةَ اْلفَْرِض فِي َوْقتَِها[م

قال ابن حزم: َوَمْن َدَخَل فِي َمْسِجٍد فَظَنا أَنا أَْهلَهُ قَْد َصلاْوا َصََلةَ اْلفَْرِض الاتِي هَُو فِي 

ََلةُ َوْقتِهَا، أَْو َكا ْن ََل يَْلَزُمهُ فَْرُض اْلَجَماَعِة فَاْبتََدأَ فَأُقِيَمْت الصا : فَاْلَواِجُب أَْن -َن ِمما

ََلِة؛ فَإِْن َكاَن قَْد َصلاى ِمْنهَا َرْكَعةً فَأَْكثََر  يَْبنَِي َعلَى تَْكبِيِرِه َويَْدُخَل َمَعهُْم فِي الصا

َماِم فََسلاَم َمَعهُ.فََكَذلَِك؛ فَإَِذا أَتَما هَُو َصََل   تَهُ َجلََس َواْنتَظََر َسََلَم اْْلِ
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ََلةَ َكَما أُِمَر، َوَمْن فََعَل َما أُِمَر فَقَْد أَْحَسَن، َوقَْد قَاَل َعزا -بُْرهَاُن َذلَِك  : أَناهُ اْبتََدأَ الصا

: }َما َعلَى اْلُمْحِسنِيَن ِمْن َسبِيٍل{ ]التوبة:  َو َكَذلَِك ثُما َوَجَد إَماًما [ فَإِْذ هُ ٨٥َوَجلا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَفَْرٌض َعلَْيِه أَْن يَأْتَما بِِه؛ لِقَْوِل َرُسوِل َّللاا َماُم : »-َصلاى َّللاا إناَما ُجِعَل اْْلِ

ْنَكاِرِه « لِيُْؤتَما بِهِ  َماُم يَُصلِّي بِالنااِس؛ َعلَى َمْن َصلاى لِنَْفِسِه، َوا -َعلَْيِه الساََلُم  -؛ َوِْلِ ْْلِ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَهََذا ََل يَُجوُز إَلا َحْيُث أََجاَزهُ َرُسوُل َّللاا  فَقَْط. -َصلاى َّللاا

هُ أَْن يَُكبَِّر قَْبَل إَماِمهِ  َماُم فَقَْط.. َوََل يَُضرُّ َل َعلَْيِه اْْلِ إَذا  َولَْيَس َذلَِك إَلا لَِمْن ُعِذَر فَطَوا

َماُم َمْن َكباَر بَْعَدهُ أَْن يَأْ  ، َوُمَخالِفُنَا يُِجيُز لَِمْن َكباَر ثُما اْستَْخلََف اْْلِ تَما بِهََذا َكاَن تَْكبِيُرهُ بَِحقٍّ

 اْلُمْستَْخلَِف الاِذي َكباَر َمأُْموُمهُ قَْبلَهُ.

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

النخعي نَافُِع ْبُن ُجبَْيِر ْبِن ُمْطِعٍم، َواْلَحَسُن، َوقَتَاَدةُ بمثل قول المؤلف يقول: ابراهيم ■

 َوَغْيُرهُْم.

َماِم[م  909]َمْسأَلَةٌ التَّْسلِيُم قَْبَل اْْلِ

َماِم إَلا لُِعْذٍر، ِمْثَل أَْن يَُكوَن بََدأَ فِي قََضاِء  قال ابن حزم: َوََل يَُجوُز أَْن يَُسلَِّم قَْبَل اْْلِ

ائِتٍَة أَْو بََدأَهَا فِي آِخِر َوْقتِهَا ثُما أُقِيَمْت َصََلةُ اْلفَْرِض فِي َوْقتِهَا؛ فَإِنا هََذا يَأْتَمُّ َصََلٍة فَ 

ََلِة الا  َماِم فِي الصا هَا َسلاَم ثُما َدَخَل َخْلَف اْْلِ َماِم فِي َصََلتِِه الاتِي هَُو فِيهَا؛ فَإَِذا أَتَما تِي بِاْْلِ

َماُم  ِ اْْلِ َماُم قَاَم فَقََضى َما بَقَِي َعلَْيِه ِمْنهَا؟ ؛ ِْلَنا َرُسوَل َّللاا ُ  -فِيهَا، فَإَِذا َسلاَم اْْلِ َصلاى َّللاا

ََلةُ فَََل َصََلةَ إَلا اْلَمْكتُوبَةَ »إناَما قَاَل:  -َعلَْيِه َوَسلاَم  َواَلاتِي َدَخَل فِيهَا « إَذا أُقِيَمْت الصا

َماِم؛ لِنَْهِي النابِيِّ َمْكتُوبَةٌ  ُ  -؛ فَََل يَُجوُز لَهُ قَْطُعهَا ، َوََل يَُجوُز لَهُ ُمَخالَفَةُ اْْلِ َصلاى َّللاا

ُمْنِكًرا َعلَى َمْن فََعَل َذلَِك؛ « بِأَيِّ َصََلتَْيَك اْعتََدْدتَ »َعْن َذلَِك بِقَْولِِه:  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

َماُم ُجناةٌ، فَََل تَْختَلِفُوا َعلَْيهِ » -ََلُم َعلَْيِه السا  -َولِقَْولِِه  فَإَِذا قََضى َصََلتَهُ « إناَما اْْلِ

َماُم؛ َوََل َسبِيَل لَهُ إلَى َذلَِك إَلا  ََلِة الاتِي يَُصلِّيهَا اْْلِ َماِم فِي الصا  فَفَْرٌض َعلَْيِه اَِلْئتَِماُم بِاْْلِ

ْن ََل ِعْلَم لَهُ بِالساََلِم، فَيَُسلُِّم َوََل بُدا  ، أَْو يَُكوُن ُمَسافًِرا يَْدُخُل فِي َصََلِة ُمقِيٍم، َويََخاُف ِمما

َماِم فَهََذا يَُسلُِّم َوََل بُدا؛ ِْلَناهُ ُمْضطَرٌّ إلَى َذلَِك، ثُما يَأْتَمُّ بِا َماِم إْن قََعَد ُمْنتَِظًرا َسََلَم اْْلِ ْْلِ

ًعا، َونَْحُو هََذا  ِ تََعالَى التاْوفِيُق.-ُمتَطَوِّ  ، َوبِاَّلَلا

ْن يَْلَزُمهُ فَْرُض اْلَجَماَعِة َولَْم يَُكْن يَائًِسا َعْن إْدَراِكَها[م  909]َمْسأَلَةٌ َكاَن ِممَّ

ْن يَْلَزُمهُ فَْرُض اْلَجَماَعِة، َولَْم يَُكْن يَائًِسا َعْن إْدَراِكهَا فَاْبتََدأَ   قال ابن حزم: فَإِْن َكاَن ِمما

ََلةُ  ََلةَ اْلَمْكتُوبَةَ فَأُقِيَمْت الصا فَاَلاتِي بََدأَ بِهَا بَاِطلَةٌ فَاِسَدةٌ، ََل تُْجِزئُهُ، َوَعلَْيِه أَْن  -الصا

 يَْدُخَل فِي الاتِي أُقِيَمْت، َوََل َمْعنَى َْلَْن يَُسلَِّم ِمْن الاتِي بََدأَ؛ ِْلَناهُ لَْيَس فِي َصََلٍة.

ِ -لَِك بُْرهَاُن ذَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -: قَْوُل َرُسوِل َّللاا َمْن َعِمَل َعَمًَل لَْيَس َعلَْيِه » -َصلاى َّللاا

 «أَْمُرنَا فَهَُو َردٌّ 
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 ]بَاُب اْْلََذاِن[ 

ْبِح فَقَْط[م َن لَِصََلٍة قَْبَل ُدُخوِل َوْقتَِها إَلَّ َصََلةَ الصُّ  909]َمْسأَلَةٌ ََل يَُجوُز أَْن يَُؤذِّ

ْبِح فَقَْط، فَإِناهُ  َن لَِصََلٍة قَْبَل ُدُخوِل َوْقتِهَا إَلا َصََلةَ الصُّ قال ابن حزم: َوََل يَُجوُز أَْن يَُؤذِّ

ُن أََذانَهُ َويَْنِزُل ِمنْ  َن لَهَا قَْبَل طُلُوِع اْلفَْجِر الثاانِي بِِمْقَداِر َما يُتِمُّ اْلُمَؤذِّ  يَُجوُز أَْن يَُؤذِّ

ٌن آَخُر َويَْطلُُع اْلفَْجُر قَْبَل اْبتَِداِء الثاانِي فِي اْْلََذاِن، َوََل اْلَمنَ  اِر أَْو ِمْن اْلُعلُوِّ َويَْصَعُد ُمَؤذِّ

بُدا لَهَا ِمْن أََذاٍن ثَاٍن بَْعَد اْلفَْجِر، َوََل يُْجِزُئ اْْلََذاُن الاِذي َكاَن قَْبَل اْلفَْجِر؛ ِْلَناهُ أََذاُن 

َن لَهَا قَْبَل اْلِمْقَداِر الاِذي َذَكْرنَا.ُسُحورٍ  ََلِة، َوََل يَُجوُز أَْن يَُؤذِّ  ، ََل أََذاٌن لِلصا

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

■.  بمثل قول المؤلف يقول : أَبِو َحنِيفَةَ، َوُسْفيَاَن الثاْوِريِّ

 عدم جواز اآلذان قبل الفجر الثاني .)الحسن البصري(■

 قبل الفجر الثاني.)النخعي( كراهة اآلذان■

ْبِح بِلَْيٍل ولو كان قبل طلوع الفجر .)مالك واْلوزاعي والشافعي(■   يَُؤذاُن لَِصََلِة الصُّ

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ ْبِن َمْسُعوٍد َعْن النابِيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعْبِد َّللاا َدُكْم ََل يَْمنََعنا أَحَ »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

ُن أَْو يُنَاِدي بِلَْيٍل لِيَْرِجَع قَائَِمُكْم، َويُنَبِّهَ نَائَِمُكمْ  « أََذاُن بََِلٍل ِمْن َسُحوِرِه فَإِناهُ يَُؤذِّ

 )صحيح(

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: قَاَل َرُسوُل َّللاا َن إَذا أَذا : »-َصلاى َّللاا

َن اْبُن أُمِّ َمْكتُوٍم؟ قُْلُت: َولَْم يَُكْن بَْينَهَُما إَلا أَْن يَْنِزَل هَ  َذا بََِلٌل فَُكلُوا َواْشَربُوا َحتاى يَُؤذِّ

 .)صحيح(« َويَْصَعَد هََذا

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ■  ُ  - إنا بََِلًَل أَذاَن قَْبَل طُلُوِع اْلفَْجِر، فَأََمَرهُ َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

أَْن يَْرِجَع فَيُنَاِدَي: أَََل إنا اْلَعْبَد نَاَم، أَََل إنا اْلَعْبَد نَاَم، فََرَجَع فَنَاَدى: أَََل إنا  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

 صحيح(«)اْلَعْبَد نَامَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا النابِيا »َعْن أَنٍَس ■  َذا َغَزا بِنَا قَْوًما لَْم يَُكْن يُِغيُر بِنَا َكاَن إ -َصلاى َّللاا

َحتاى يُْصبَِح َويَْنظَُر، فَإِْن َسِمَع أََذانًا َكفا َعْنهُْم، َوإِْن لَْم يَْسَمْع أََذانًا أََغاَر 

 صحيح(«)َعلَْيِهمْ 

ََلِة ََل يَُجوُز أَْن يَُكوَن قَْبَل الْ   فَْجِر.قال المؤلف: فََصحا أَنا اْْلََذاَن لِلصا
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ْبِح فَأََمَرهُ ُعَمُر بِأَْن ■  ٍن لُِعَمَر ْبِن اْلَخطااِب يُقَاُل لَهُ: َمْسُروٌح، أَذاَن قَْبَل الصُّ َعْن ُمَؤذِّ

 يُنَاِدَي: أَََل إنا اْلَعْبَد نَاَم.

تُوتِِريَن؟ قَالَْت: بَْيَن اْْلََذاِن َعْن اْْلَْسَوِد ْبِن يَِزيَد قَاَل قُْلت لَِعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن: َمتَى ■ 

نُوَن َحتاى يُْصبُِحوا. قَاَمِة، َوَما َكانُوا يَُؤذِّ  َواْْلِ

 909]َمْسأَلَةٌ ََل تُْجِزُئ َصََلةُ فَِريَضٍة فِي َجَماَعٍة اْثنَْيِن فََصاِعًدا إَلَّ بِأََذاٍن َوإِقَاَمٍة[م

إَلا بِأََذاٍن -اْثنَْيِن فََصاِعًدا  -فِي َجَماَعٍة  قال ابن حزم: َوََل تُْجِزُئ َصََلةُ فَِريَضةٍ 

َوإِقَاَمٍة، َسَواٌء َكانَْت فِي َوْقتِهَا، أَْو َكانَْت َمْقِضياةً لِنَْوٍم َعْنهَا أَْو لِنِْسيَاٍن، َمتَى قُِضيَْت، 

بََِل أََذاٍن َوََل إقَاَمٍة فَََل  السافَُر َواْلَحَضُر َسَواٌء فِي ُكلِّ َذلَِك، فَإِْن َصلاى َشْيئًا ِمْن َذلِكَ 

 َصََلةَ لَهُْم، َحاَشا الظُّْهِر َواْلَعْصِر بَِعَرفَةَ، َواْلَمْغِرِب َواْلَعتََمِة بُِمْزَدلِفَةَ؛ فَإِناهَُما يُْجَمَعانِ 

ََلتَْيِن َمًعا لِِْلَثَِر فِي َذلَِك.  بِأََذاٍن لُِكلِّ َصََلٍة، َوإِقَاَمٍة لِلصا

 -واآلثار :اِلحاديث 

ِ »عن َمالُِك ْبُن اْلُحَوْيِرِث قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَتَْينَا َرُسوَل َّللاا فََذَكَر  -َصلاى َّللاا

قَاَل لَهُْم: اْرِجُعوا إلَى أَْهلِيُكْم فَأَقِيُموا فِيِهْم َوَعلُِّموهُْم  -َعلَْيِه الساََلُم  -اْلَحِديَث، َوفِيِه: أَناهُ 

ْن لَُكْم أََحُدُكْم  ََلةُ فَْليَُؤذِّ َوُمُروهُْم، َوَصلُّوا َكَما َرأَْيتُُمونِي أَُصلِّي، فَإَِذا َحَضَرْت الصا

ُكْم أَْكبَُرُكمْ   .)صحيح(« َوْليَُؤما

ُ َعلَْيِه َوَسلامَ  -عن َسلََمةَ اْلَجْرِميا َوَكاَن َوافَِد قَْوِمِه َعلَى النابِيِّ ■  أَنا َرُسوَل  - َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا َصلُّوا َصََلةَ َكَذا ]فِي ِحيِن َكَذا[ َوَصلُّوا َصََلةَ »قَاَل لَهُ:  -َصلاى َّللاا

ُكْم أَْكثَُرُكْم قُْرآنًا ْن لَُكْم أََحُدُكْم، َوْليَُؤما ََلةُ فَْليَُؤذِّ « َكَذا فِي ِحيِن َكَذا فَإَِذا َحَضَرْت الصا

 )صحيح(

قال المؤلف: فََصحا بِهََذْيِن اْلَخبََرْيِن ُوُجوُب اْْلََذاِن َوََل بُدا، َوأَناهُ ََل يَُكوُن إَلا بَْعَد 

قَاَمةُ فِي هََذا اْْلَْمِر. ََلِة فِي َوْقتِهَا، ُعُموًما لُِكلِّ َصََلٍة، َوَدَخلَْت اْْلِ  ُحُضوِر الصا

ِ ْبِن ُمَغفا ■  ِ َعْن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ٍل قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا بَْيَن ُكلِّ أََذانَْيِن : »-َصلاى َّللاا

 )صحيح(« َصََلةٌ لَِمْن َشاءَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَتَى َرُجََلِن إلَى النابِيِّ »َعْن َمالِِك ْبِن اْلُحَوْيِرِث قَاَل: ■   -َصلاى َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فََر؟ فَقَاَل النابِيُّ يُِريَداِن السا  نَا ثُما أَقِيَما ثُما  -َصلاى َّللاا إَذا َخَرْجتَُما فَأَذِّ

ُكَما أَْكبَُرُكَما  )صحيح(« لِيَُؤما

 قال المؤلف: فَإِْن قِيَل: إناَما هََذا فِي السافَِر؟ قُْلنَا: ََل، بَْل فِي اْلُخُروِج، َوهََذا يَْقتَِضي

لَِشأْنِِهَما، َوهََذا ُكلُّهُ ُعُموٌم لُِكلِّ َصََلِة فَْرٍض َمْقِضياٍة  -َعلَْيِه الساََلُم  -اْلُخُروَج ِمْن ِعْنِدِه 

 أَْو َغْيَر َمْقِضياٍة. -َكَما َذَكْرنَا  -
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َِ قَاَل: ■ َحتاى َغُربَْت  َشَغلَنَا اْلُمْشِرُكوَن َعْن َصََلِة الظُّْهرِ »عن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ

ُ تََعالَى:  الشاْمُس يَْوَم اْلَخْنَدِق، قَاَل: َوَذلَِك قَْبَل أَْن يَْنِزَل فِي اْلقِتَاِل ]َما نََزَل[ فَأَْنَزَل َّللاا

ُ اْلُمْؤِمنِيَن اْلقِتَاَل{ ]اْلحزاب:  ِ ٨١}َوَكفَى َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلا  -[ فَأََمَر َرُسوُل َّللاا َم َصلاى َّللاا

هَا فِي َوْقتِهَا ثُما أَذاَن  - هَا فِي َوْقتِهَا؛ ثُما أَذاَن لِْلَعْصِر فََصَلا بََِلًَل فَأَذاَن لِلظُّْهِر فََصَلا

هَا فِي َوْقتِهَا  صحيح(«)لِْلَمْغِرِب فََصَلا

 909]َمْسأَلَةٌ ََل يَْلَزُم اْلُمْنفَِرَد أََذاٌن َوََل إقَاَمةٌ[م

ََل يَْلَزُم اْلُمْنفَِرَد أََذاٌن َوََل إقَاَمةٌ فَإِْن أَذاَن، َوأَقَاَم فََحَسٌن؛ ]ِْلَنا الناصا لَْم قال ابن حزم: وَ 

 يَِرْد بِإِيَجاِب اْْلََذاِن إَلا َعلَى اَِلْثنَْيِن فََصاِعًدا، َوإِناَما قُْلنَا: إْن فََعَل فََحَسٌن[ ، ِْلَناهُ َذَكرَ 

َ تََعالَى، َوقَ  ؛ فَََل يَُجوُز إَلا فِي َّللاا ََلِة َمْن لََعلاهُ يَْسَمُعهُ ِمْن ُمْؤِمنِي اْلِجنِّ ْد يَْدُعو إلَى الصا

 اْلَوْقِت.

ََلِة اْلَمْكتُوبَِة فِي َجَماَعٍة[م  909]َمْسأَلَةٌ ََل يَْلَزُم النَِّساَء فَْرًضا ُحُضوُر الصَّ

ََلِة اْلَمْكتُوبَِة فِي َجَماَعٍة، َوهََذا ََل قال ابن حزم: َوََل يَْلَزُم النَِّساَء فَْرضً  ا ُحُضوُر الصا

 ِخََلَف فِيِه.

َجاَل، َوهََذا َما ََل ِخََلَف فِيِه، َوأَْيًضا فَإِنا الناصا  ُجَل َوََل الرِّ َوََل يَُجوُز أَْن تَُؤما اْلَمْرأَةُ الرا

 ُجِل إَذا فَاتَْت أََماَمهُ..قَْد َجاَء بِأَنا اْلَمْرأَةَ تَْقطَُع َصََلةَ الرا 

َماُم ُجناةٌ » -َعلَْيِه الساََلُم  -َمَع قَْولِِه   بِأَْن تَُكوَن َوَراَء  -َعلَْيِه الساََلُم  -َوُحْكُمهُ « اْْلِ

َماَم يَقُِف أََماَم اْلَمأُْموِميَن ََل بُدا أَْو َمَع  ََلِة، َوأَنا اْْلِ ُجِل َوََل بُدا فِي الصا اْلَمأُْموِم فِي الرا

 َصفٍّ َواِحٍد..

َجاِل[م ََلةَ َمَع الرِّ  909]َمْسأَلَةٌ َحَضَرْت اْلَمْرأَةُ الصَّ

َجاِل فََحَسٌن؛ لَِما قَْد َصحا ِمْن أَناهُنا ُكنا يَْشهَْدَن   ََلةَ َمَع الرِّ فَإِْن َحَضَرْت اْلَمْرأَةُ الصا

 ِ ََلةَ َمَع َرُسوِل َّللاا ُ  -الصا  َوهَُو َعالٌِم بَِذلَِك. - َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

[م  902]َمْسَأَلٌة َصلَّْيَن َجَماَعًة َوَأمَّْتهُنَّ اْمَرَأٌة ِمْنهُنَّ

ْتهُنا اْمَرأَةٌ ِمْنهُنا فََحَسٌن؛ ِْلَناهُ لَْم يَأِْت نَصٌّ  قال ابن حزم: فَإِْن َصلاْيَن َجَماَعةً، َوأَما

ِ  يَْمنَُعهُنا ِمنْ  ُ َعلَْيِه  -َذلَِك، َوََل يَْقطَُع بَْعُضهُنا َصََلةَ بَْعٍض؛ لِقَْوِل َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

بَْل َصََلةُ اْلَمْرأَِة بِالنَِّساِء َداِخٌل تَْحَت قَْوِل « ... َخْيُر ُصفُوِف النَِّساِء آِخُرهَا: »-َوَسلاَم 

 ِ ُ َعلَيْ  -َرُسوِل َّللاا إنا َصََلةَ اْلَجَماَعِة تَْفُضُل َصََلةَ اْلفَذِّ بَِسْبٍع » -ِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

إَذا : »-َعلَْيِه الساََلُم  -فَإِْن قِيَل: فَهََلا َجَعْلتُْم َذلَِك فَْرًضا، بِقَْولِِه « َوِعْشِريَن َدَرَجةً 

ُكْم أَْكبَُرُكمْ  ََلةُ فَْليَُؤما نَا، َوهََذا  ؟ قُْلنَا لَوْ « َحَضَرْت الصا َكاَن هََذا لََكاَن َجائًِزا أَْن تَُؤما
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، ِْلَناهُ  -َعلَْيِه الساََلُم  -ُمَحاٌل؛ َوهََذا ِخطَاٌب ِمْنهُ  هُ أَْلبَتاةَ إلَى نَِساٍء ََل َرُجَل َمَعهُنا ََل يَتََوجا

 يَْلَحُن؟ . -َعلَْيِه الساََلُم  -ْن يَُكوَن لَْحٌن فِي اْلَعَربِياِة ُمتَيَقاٌن، َوِمْن اْلُمَحاِل اْلُمْمتَنِِع أَ 

 -أقوال الصحابة الفقهاء :

.)عائشة وأم سلمة وابن عباس رضى َّللا عنهم ■ تؤم اْلَمْرأَِة لِلنَِّساِء َوتَقُوُم َوَسطَهُنا

والنخعي والشعبي والثوري وعطاء ومجاهد والحسن وقَتَاَدةَ َواْْلَْوَزاِعيِّ َوُسْفيَاَن 

 ِريِّ َوإِْسَحاَق، َوأَبِو ثَْوٍر َوُجْمهُوِر أَْصَحاِب اْلَحِديِث(الثاوْ 

 ََل تَُؤمُّ اْلَمْرأَةُ النَِّساَء فِي فَْرٍض َوََل نَافِلٍَة.)سليمان بن يسار ومالك بن أنس(■ 

 -:اِلحاديث واآلثار

تْ ■   هُنا فِي َصََلِة اْلفَِريَضِة.َعْن َرْيطَةَ اْلَحنَفِياِة: أَنا َعائَِشةَ أُما اْلُمْؤِمنِيَن أَما

ْت نَِساًء فِي اْلفَِريَضِة فِي ■  َعْن تَِميَمةَ بِْنِت َسلََمةَ َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن: أَناهَا أَما

، َوَجهََرْت بِاْلقَِراَءِة.)صحيح(  اْلَمْغِرِب، َوقَاَمْت َوَسطَهُنا

ْتنَا أُمُّ َسلََمةَ أُمُّ اْلُمْؤِمنِيَن فِي َصََلِة اْلَعْصِر، َعْن ُحَجْيَرةَ بِْنِت ُحَصْيٍن ■  قَالَْت: أَما

 َوقَاَمْت بَْينَنَا.)صحيح(

ثَْتهُْم: أَنا  -، هَُو اْسُمهَا، ثِقَةٌ َمْشهُوَرةٌ -َعْن أُمِّ اْلَحَسِن ْبِن أَبِي اْلَحَسِن َوِهَي َخْيَرةُ ■  َحدا

.أُما َسلََمةَ أُما اْلُمْؤمِ  فِّ هُنا فِي َرَمَضاَن، َوتَقُوُم َمَعهُنا فِي الصا  نِيَن َكانَْت تَُؤمُّ

.)صحيح(■  ِع تَقُوُم َوْسطَهُنا  َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل: تَُؤمُّ اْلَمْرأَةُ النَِّساَء فِي التاطَوُّ

 نَِساَءهُ[ فِي لَيَالِي َرَمَضاَن.ُرِوَي َعْن اْبِن ُعَمَر: أَناهُ َكاَن يَأُْمُر َجاِريَةً لَهُ تَُؤمُّ ]■ َ

 991]َمْسأَلَةٌ ََل أََذاَن َعلَى النَِّساِء َوََل إقَاَمةَ َعلَى َسبِيِل اْلُوُجوِب[م

، َوأَقَْمَن فََحَسٌن.   َوََل أََذاَن َعلَى النَِّساِء َوََل إقَاَمةَ؛ فَإِْن أَذانا

ِ -بُْرهَاُن َذلَِك  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -: أَنا أَْمَر َرُسوِل َّللاا بِاْْلََذاِن إناَما هَُو لَِمْن  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْفتََرَض َعلَْيِهْم َرُسوُل َّللاا ََلةَ فِي َجَماَعٍة، بِقَْولِِه  -َصلاى َّللاا َعلَْيِه  -الصا

ََلُم  ُكمْ : »-السا ْن لَُكْم أََحُدُكْم َوْليَُؤما ْن أُِمْرَن بَِذلَِك، فَإَِذا « أَْكبَُرُكمْ  فَْليَُؤذِّ َولَْيَس النَِّساُء ِمما

قَاَمةُ َكَذلَِك؛ فَهَُما فِي َوْقتِِهَما فِْعٌل َحَسٌن. ِ تََعالَى، َواْْلِ  هَُو قَْد َصحا فَاْْلََذاُن ِذْكُر َّللاا

ينَا َعْن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعَطاٍء: تُقِيُم اْلَمْرأَةُ لِ  نَْفِسهَا، َوقَاَل َطاُوٍس: َكانَْت َعائَِشةُ أُمُّ َوُروِّ

ُن َوتُقِيُم.  اْلُمْؤِمنِيَن تَُؤذِّ

ََلِة فِي اْلَمْسِجِد[م  990]َمْسأَلَةٌ َمْنُع اْلَمْرأَِة َواِْلََمِة ِمْن ُحُضوِر الصَّ
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ََلِة فِي َجَماَعٍة فِي َوََل يَِحلُّ لَِولِيِّ اْلَمْرأَِة، َوََل لَِسيِِّد اْْلََمِة َمْنُعهَُما ِمْن  ُحُضوِر الصا

ََلةَ َوََل يَِحلُّ لَهُنا أَْن يَْخُرْجَن ُمتَطَيِّبَاٍت، َوََل فِي  اْلَمْسِجِد، إَذا َعَرَف أَناهُنا يُِرْدَن الصا

تِِهنا ثِيَاٍب ِحَساٍن؛ فَإِْن فََعلَْت فَْليَْمنَْعهَا، َوَصََلتُهُنا فِي اْلَجَماَعِة أَْفَضُل ِمْن َصََل 

 ِ ُ  -ُمْنفَِرَداٍت... ولَْو َكانَْت َصََلتُهُنا فِي بُيُوتِِهنا أَْفَضُل لََما تََرَكهُنا َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

ا يَتََعناْيَن بِتََعٍب ََل يُْجِدي َعلَْيِهنا ِزيَاَدةُ فَْضٍل أَْو يَُحطُّهُنا ِمْن اْلفَْضِل، َوهَذَ  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

يُن الناِصيَحةُ »يَقُوُل:  -َعلَْيِه الساََلُم  -لَْيَس نُْصًحا، َوهَُو   -َعلَْيِه الساََلُم  -َوَحاَشا لَهُ « الدِّ

تِِه، َولَْو َكاَن َذلَِك لََما اْفتََرَض  أَْن ََل  -َعلَْيِه الساََلُم  -ِمْن َذلَِك؛ بَْل هَُو أَْنَصُح اْلَخْلِق ِْلُما

.يَْمنََعهُنا   ؛ َولََما أََمَرهُنا بِاْلُخُروِج تَفََِلٍت، َوأَقَلُّ هََذا أَْن يَُكوَن أَْمَر نَْدٍب َوَحضٍّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

 َصََلتُهُنا فِي بُيُوتِِهنا أَْفَضُل.)مالك وأبو حنيفة (■ 

َص يكره ُخُروَجهُنا إلَى اْلَمَساِجِد لَِصََلِة اْلَجَماَعِة، َولِْلُجمُ ■  َعِة، َوفِي اْلِعيَدْيِن، َويَرخا

ةً فِي اْلِعَشاِء اآْلِخَرِة والفجر.)أبو حنيفة َوقَْد ُرِوَي َعْنهُ أَناهُ لَْم يَْكَرْه  لِْلَعُجوِز َخاصا

 ُخُروَجهُنا فِي اْلِعيَدْيِن(

 -اِلحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ  -َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ِ : »- َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا ََل تَْمنَُعوا إَماَء َّللاا

 ِ  .)صحيح(« َمَساِجَد َّللاا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن اْبَن ُعَمَر قَاَل: َسِمْعت َرُسوَل َّللاا ََل تَْمنَُعوا »يَقُوُل:  -َصلاى َّللاا

، فَأَْقبََل َعلَْيِه َعْبُد نَِساَءُكْم اْلَمَساِجَد إَذا اْستَأَْذناُكْم إلَْيهَا فَقَ  ِ لَنَْمنَُعهُنا اَل لَهُ بََِلٌل اْبنُهُ؛ َوَّللَاا

 ِ ِ ْبُن ُعَمَر فََسباهُ َسب ًا َسيِّئًا َما َسِمْعته َسباهُ ِمْثلَهُ قَطُّ، قَاَل: أُْخبُِرك َعْن َرُسوِل َّللاا  -َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ِ  -َصلاى َّللاا ؟ َوتَقُوُل: َوَّللَاا  )صحيح(.«  لَنَْمنَُعهُنا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاا ََل تَْمنَُعوا النَِّساَء ِمْن : »-َصلاى َّللاا

 .)صحيح(« اْلُخُروِج بِاللاْيِل إلَى اْلَمَساِجدِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاا ِ : »-َصلاى َّللاا ََل تَْمنَُعوا إَماَء َّللاا

ِ، َوََل يَْخُرْجَن إَلا َوهُنا تَفََِلتٌ   )صحيح(« َمَساِجَد َّللاا

ةُ. يِح َواْلبِزا يِّئَةُ الرِّ  قال المؤلف : َوالتافِلَةُ السا

ِ ْبِن َمْسُعوٍد ■  ِ َعْن َزْينََب اْمَرأَِة َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَالَْت: قَاَل لَنَا َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

 )صحيح(« إَذا َشِهَدْت إْحَداُكنا اْلَمْسِجَد فَََل تََمسا ِطيبًا: »-

ِ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -إْن َكاَن َرُسوُل َّللاا لَيَُصلِّي  -َصلاى َّللاا

ْبَح فَيَْنَصِرُف النَِّساُء ُمتَلَفِّفَاٍت بُِمُروِطِهنا َما يُْعَرْفَن ِمْن اْلَغلَسِ   )صحيح(« الصُّ
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 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َجابٍِر َعْن َرُسوِل َّللاا َجاِل »قَاَل:  -َصلاى َّللاا َخْيُر ُصفُوِف الرِّ

هَا اْلُمَؤخا  ُم، َوَشرُّ ُر؛ يَا َمْعَشَر اْلُمتَقَدِّ ُم، َوَخْيُرهَا اْلُمَؤخا ُر، َوَشرُّ ُصفُوِف النَِّساِء اْلُمتَقَدِّ

َجاِل ِمْن ِضيِق  َجاُل فَاْغُضْضَن أَْبَصاَرُكنا ََل تََرْيَن َعْوَراِت الرِّ النَِّساِء إَذا َسَجَد الرِّ

 )صحيح(« اْْلُُزرِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا لَْو تََرْكنَا هََذا اْلبَاَب : »-َصلاى َّللاا

 صحيح(«)لِلنَِّساِء؟ فَلَْم يَْدُخْل ِمْنهُ اْبُن ُعَمَر َحتاى َماَت.

 َعْن نَافٍِع قَاَل إنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب َكاَن يَْنهَى أَْن يَْدُخَل ِمْن بَاِب النَِّساِء .■ 

ِ َعْن عَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ائَِشةَ: لَْو َرأَى َرُسوُل َّللاا َما أَْحَدَث النَِّساُء بَْعَدهُ  -َصلاى َّللاا

 لََمنََعهُنا اْلَمْسِجَد َكَما ُمنَِعْت نَِساُء بَنَى إْسَرائِيَل.)صحيح(

ةَ فِيِه لُِوُجو ا َما َحداثَْت بِِه َعائَِشةُ فَََل ُحجا  : -ٍه قال المؤلف: أَما

لُهَا: أَناهُ  ، فَإِْذ لَْم يَْمنَْعهُنا فََمْنُعهُنا  -َعلَْيِه الساََلُم  -أَوا لَْم يُْدِرْك َما أَْحَدْثَن، فَلَْم يَْمنَْعهُنا

 بِْدَعةٌ َوَخطَأٌ..

َ تََعالَى قَْد َعلَِم َما يُْحِدُث النَِّساُء، َوَمْن أَنْ  َكَر هََذا فَقَْد َكفََر، فَلَْم َوَوْجهٌ ثَاٍن: َوهَُو أَنا َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يُوِح قَطُّ إلَى نَبِيِِّه  بَِمْنِعِهنا ِمْن أَْجِل َما اْستَْحَدْثنَهُ، َوََل أَْوَحى  -َصلاى َّللاا

 ِجِد.. تََعالَى قَطُّ إلَْيِه: أَْخبِْر النااَس إَذا أَْحَدَث النَِّساُء فَاْمنَُعوهُنا ِمْن اْلَمَسا

 ِ ا لَْم يُْحِدْثَن فِي َعْهِد َرُسوِل َّللاا  -َوَوْجهٌ ثَالٌِث: َوهَُو أَنانَا َما نَْدِري َما أَْحَدَث النَِّساُء، ِمما

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  نَى، فَقَْد َكاَن َذلَِك َعلَى َعْهِد  -َصلاى َّللاا َوََل َشْيَء أَْعظَُم فِي إْحَداثِِهنا ِمْن الزِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َرُسوِل َّللاا َوَرَجَم فِيِه َوَجلََد، فََما َمنََع النَِّساَء ِمْن أَْجِل َذلَِك قَطُّ،  -َصلاى َّللاا

نَى  َجاِل َكتَْحِريِمِه َعلَى النَِّساِء َوََل فَْرَق؛ فََما الاِذي َجَعَل الزِّ نَى َعلَى الرِّ َوتَْحِريُم الزِّ

َجاِل ِمْن اْلَمَساِجِد؟ َسبَبًا يَْمنَُعهُنا مِ   ْن اْلَمَساِجِد؟ َولَْم يَْجَعْلهُ َسبَبًا إلَى َمْنِع الرِّ

ْحَداَث إناَما هَُو لِبَْعِض النَِّساِء بََِل َشكٍّ ُدوَن بَْعٍض، َوِمْن  َوَوْجهٌ َرابٌِع: َوهَُو أَنا اْْلِ

ْن لَْم يُْحِدْث ِمْن أَجْ  ِ اْلُمَحاِل َمْنُع اْلَخْيِر َعما ِل َمْن أَْحَدَث، إَلا أَْن يَأْتَِي بَِذلَِك نَصٌّ ِمْن َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -تََعالَى َعلَى لَِساِن َرُسولِِه  فَيُْسَمُع لَهُ َويُطَاُع، َوقَْد قَاَل تََعالَى:  -َصلاى َّللاا

 َر أُْخَرى{ }َوَل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إَِل َعلَْيهَا َوَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوزْ 

ْحَداُث َسبَبًا إلَى َمْنِعِهنا ِمْن اْلَمْسِجِد فَاْْلَْولَى أَْن  َوَوْجهٌ َخاِمٌس: َوهَُو أَناهُ إْن َكاَن اْْلِ

.. َوَوْجهٌ َساِدٌس: َوهَُو أَنا  وِق، َوِمْن ُكلِّ طَِريٍق بََِل َشكٍّ يَُكوَن َسبَبًا إلَى َمْنِعِهنا ِمْن السُّ

ُ َعْنهَا رَ  -َعائَِشةَ  لَْم تََر َمْنَعهُنا ِمْن أَْجِل َذلَِك، َوََل قَالَْت: اْمنَُعوهُنا لَِما  -ِضَي َّللاا

، َوهََذا هَُو نَصُّ قَْولِنَا؟ َونَْحُن  -َعلَْيِه الساََلُم  -أَْحَدْثَن؛ بَْل أَْخبََرْت أَناهُ  لَْو َعاَش لََمنََعهُنا

،.. -لَْيِه الساََلُم عَ  -نَقُوُل: لَْو َمْنَعهُنا  ، فَإِْذ لَْم يَْمنَْعهُنا فَََل نَْمنَُعهُنا  لََمنَْعنَاهُنا
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ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن أم حميد أَنا النابِيا ■ إنا َصََلتَِك فِي بَْيتِِك أَْفَضُل »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

 اْلُمْنِذِر َ َمْجهُوٌل ( صحيح( )ضعيف() َعْبِد اْلَحِميِد ْبنِ «)ِمْن َصََلتِِك َمِعي

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا النابِيا   عن أَبَي هَُرْيَرةَ ■ َْلَْن تَُصلَِّي اْلَمْرأَةُ فِي »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

ْجِرهَا َمْخَدِعهَا أَْعظَُم ِْلَْجِرهَا ِمْن أَْن تَُصلَِّي فِي بَْيتِهَا، َوأَْن تَُصلَِّي فِي بَْيتِهَا أَْعَظُم ِْلَ 

ِمْن أَْن تَُصلَِّي فِي َداِرهَا، َوأَْن تَُصلَِّي فِي َداِرهَا أَْعظَُم ِْلَْجِرهَا ِمْن أَْن تَُصلَِّي فِي 

َمْسِجِد قَْوِمهَا، َوأَْن تَُصلَِّي فِي َمْسِجِد قَْوِمهَا أَْعظَُم ِْلَْجِرهَا ِمْن أَْن تَُصلَِّي فِي َمْسِجِد 

ََلِة يَْوَم اْلِعيِد.َجَماَعٍة، َوأَْن تَُصلِّ  « َي فِي َمْسِجِد َجَماَعٍة َخْيٌر لَهَا ِمْن أَْن تَْخُرَج إلَى الصا

ٍة هََكَذا  ِ ْبِن َرَجاٍء اْلُغَدانِيِّ فَهَُو َكثِيُر التاْصِحيِف َواْلَغلَِط، َولَْيَس بُِحجا )ضعيف() َعْبِد َّللاا

سُ   َوَغْيُرهُ( قَاَل فِيِه َعْمُرو ْبُن َعلِيِّ اْلفََلا

ِ ْبِن َمْسُعوٍد َعْن النابِيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعْبِد َّللاا َصََلةُ اْلَمْرأَِة فِي »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

بَْيتِهَا أَْفَضُل ِمْن َصََلتِهَا فِي ُحْجَرتِهَا، َوَصََلتُهَا فِي َمْسِجِدهَا أَْفَضُل ِمْن َصََلتِهَا فِي 

 .)صحيح( «بَْيتِهَا

َعلَْيِه  -قال المؤلف: يُِريُد بََِل َشكٍّ َمْسِجَد ُمَحلاتِهَا، ََل يَُجوُز َغْيُر َذلَِك؛ ِْلَناهُ لَْو أََراَد 

ََلُم  َمْسِجَد بَْيتِهَا لََكاَن قَائًَِل: َصََلتُهَا فِي بَْيتِهَا أَْفَضُل ِمْن َصََلتِهَا فِي بَْيتِهَا،  -السا

 أَْن يَقُوَل اْلُمَحاَل.. -َعلَْيِه الساََلُم  -َوَحاَشا لَهُ 

َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ: أَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب أََمَر ُسلَْيَماَن ْبَن أَبِي َحْثَمةَ أَْن يَُؤما النَِّساَء ■ 

ِر اْلَمْسِجِد فِي َشْهِر َرَمَضاَن.)صحيح(  فِي ُمَؤخِّ

: أَنا َعاتِ ■  ْهِريِّ َكةَ بِْنَت َزْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن نُفَْيٍل َكانَْت تَْحَت ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب، َعْن الزُّ

ِ إناك لَتَْعلَِميَن أَنِّي َما أُِحبُّ  ََلةَ فِي اْلَمْسِجِد َوَكاَن ُعَمُر يَقُوُل لَهَا: َوَّللَاا  َوَكانَْت تَْشهَُد الصا

ِ ََل أَْنتَِهي  َحتاى تَْنهَانِي قَاَل ُعَمُر: فَإِنِّي ََل أَْنهَاك؛ فَلَقَْد طُِعَن ُعَمُر يَْوَم هََذا؟ فَقَالَْت: َوَّللَاا

 طُِعَن، َوإِناهَا لَفِي اْلَمْسِجِد.

قال المؤلف: َما َكاَن أَِميُر اْلُمْؤِمنِيَن يَْمتَنُِع ِمْن نَْهيِهَا َعْن ُخُروِجهَا إلَى اْلَمْسِجِد لَْو َعلَِم 

ةَ لَهُْم فِي  أَناهُ ََل أَْجرَ  لَهَا فِيِه؛ فََكْيَف لَْو َعلَِم أَناهُ يَُحطُّ ِمْن أَْجِرهَا َويُْحبِطُ َعَملَهَا َوََل ُحجا

ُ تََعالَى أَنا ُكلا   ُمْسلٍِم قَْولِِه لَهَا: إنِّي ََل أُِحبُّ َذلَِك؛ ِْلَنا َمْيَل الناْفِس ََل إْثَم فِيِه؛ َوقَْد َعلَِم َّللاا

ْرَب فِيِه إَذا َعِطَش، : لَوْ - ِ تََعالَى َْلََحبا اْْلَْكَل إَذا َجاَع فِي َرَمَضاَن، َوالشُّ ََل َخْوُف َّللاا

لََواِت، َوَوْطَء ُكلِّ  َوالناْوَم فِي اْلَغَدَواِت اْلبَاِرَدِة فِي اللاْيِل اْلقَِصيِر َعْن اْلقِيَاِم إلَى الصا

ْرُء؟ فَيُِحبُّ اْلَمْرُء الشاْيَء اْلَمْحظُوَر ََل َحَرَج َعلَْيِه فِيِه؛ َوََل َجاِريٍَة َحْسنَاَء يََراهَا اْلمَ 

 يَْقِدُر َعلَى َصْرِف قَْلبِِه َعْنهُ، َوإِناَما الشاأُْن فِي َصْبِرِه أَْو َعَملِِه فَقَْط.

قِيَاِم فِي َرَمَضاَن؛ فَيَْجَعُل َعْن َعْرفََجةَ أَنا َعلِيا ْبَن أَبِي طَالٍِب َكاَن يَأُْمُر النااَس بِالْ ■ 

َجاِل إَماًما، َولِلنَِّساِء إَماًما؛ فَأََمَرنِي فَأََمْمُت النَِّساَء.)صحيح(  لِلرِّ
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 999]َمْسأَلَةٌ ََل يَُؤذَُّن َوََل يُقَاُم لَِشْيٍء ِمْن النََّوافِِل[م

افِِل، َكاْلِعيَدْيِن َواَِلْستِْسقَاِء َواْلُكُسوِف، قال ابن حزم: َوََل يَُؤذاُن َوََل يُقَاُم لَِشْيٍء ِمْن الناوَ 

َوََل لَِصََلِة فَْرٍض َعلَى  -، َوإِْن َصلاى ُكلا َذلَِك فِي َجَماَعٍة َوفِي اْلَمْسِجِد -َوَغْيِر َذلَِك 

ََلةُ َجاِمَعةٌ؛ اْلِكفَايَِة: َكَصََلِة اْلِجنَاَزِة؟ ، َويُْستََحبُّ إْعََلُم النااِس بَِذلَِك، ِمْثَل النِّ  َداِء: الصا

قَاَمةِ  ا ََل يُْعلَُم فِيِه ِخََلٌف إَلا َشْيئًا َكاَن بَنُو أَُمياةَ قَْد أَْحَدثُوهُ ِمْن اْْلََذاِن َواْْلِ  َوهََذا ِمما

ُ َعلَْيِه َوَسلا  -لَِصََلِة اْلِعيَدْيِن، َوهَُو بِْدَعةٌ َوقَْد َصحا َعْن النابِيِّ  أَناهُ لَْم يَأُْمْر  -َم َصلاى َّللاا

 بِأََذاٍن َوََل إقَاَمٍة لَِشْيٍء ِمْن َذلَِك..

 999]َمْسأَلَةٌ ُشُروط اِْلََذان[م

َن َويُقِيَم إَلا َرُجٌل بَالٌِغ َعاقٌِل ُمْسلٌِم ُمَؤدٍّ ِْلَْلفَاِظ اْْلََذاِن  قال ابن حزم: َوََل يَُجوُز أَْن يَُؤذِّ

قَاَمِة َحْسَب طَ  اقَتِِه، َوََل يُْجِزُئ أََذاُن َمْن ََل يَْعقُِل ِحيَن أََذانِِه لُِسْكٍر أَْو نَْحِو َذلَِك؛ فَإَِذا َواْْلِ

بُّ أَذاَن اْلبَالُِغ لَْم يُْمنَْع َمْن لَْم يَْبلُْغ ِمْن اْْلََذاِن بَْعَدهُ؛ َويُْجِزُئ أََذاُن اْلفَاِسِق؛ َواْلَعْدُل أَحَ 

يُِّت أَ  ْن َكَما أُِمَر، َوََل إلَْينَا؛ َوالصا ًدا فَلَْم يَُؤذِّ ا َمْن لَْم يَُؤدِّ أَْلفَاظَ اْْلََذاِن ُمتََعمِّ ْفَضُل... َوأَما

ْن أَْصًَل فَإِْن لَْم يَْقِدْر َعلَى أَْكثَِر ِمْن ذَ  لَِك أَتَى بِأَْلفَاِظ اْْلََذاِن الاتِي أُِمَر بِهَا؛ فَهََذا لَْم يَُؤذِّ

ُ نَْفًسا إَِل ُوْسَعهَا{ ]البقرة: لِلُْثَغٍة أَْو لُ  ِ تََعالَى: }َل يَُكلُِّف َّللاا ْكنٍَة أَْجَزأَ أََذانُهُ؛ لِقَْوِل َّللاا

[ فَهََذا َغْيُر ُمَكلاٍف إَلا َما قََدَر َعلَْيِه فَقَْط، َوَسَواٌء َكاَن هُنَالَِك َمْن يَُؤدِّي أَْلفَاظَ ٨٩٦

؛ ِْلَناهُ اْْلََذاِن أَْو لَْم يَُكْن، َوكَ  ا اْلفَاِسُق فَإِناهُ أََحُدنَا بََِل َشكٍّ اَن أَْفَضَل لَْو أَذاَن اْلُمْحِسُن، َوأَما

ْن لَُكْم أََحُدُكمْ : »-َعلَْيِه الساََلُم  -ُمْسلٌِم، فَهَُو َداِخٌل تَْحَت قَْولِِه  َوََل ِخََلَف فِي « لِيَُؤذِّ

يِّ  ا الصا ََلِة؛ فَإِْسَماُع اْختِيَاِر اْلَعْدِل، َوأَما ُت؛ فَِِلَنا اْْلََذاَن أَْمٌر بِاْلَمِجيِء إلَى الصا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلَمأُْموِريَن أَْولَى؛ َولِقَْوِل َرُسوِل َّللاا اْرِجْع »ِْلَبِي َمْحُذوَرةَ  -َصلاى َّللاا

ْوِت؛ فَلَوْ « فَاْرفَْع َصْوتَكَ  ُن أَْن ََل يَْرفََع َصْوتَهُ لَْم يُْجِزِه  َوهََذا أَْمٌر بَِرْفِع الصا َد اْلُمَؤذِّ تََعما

 ُ ِ تََعالَى: }َل يَُكلُِّف َّللاا  نَْفًسا أََذانُهُ، َوإِْن لَْم يَْقِدْر َعلَى أَْكثََر إَلا بَِمَشقاٍة لَْم يَْلَزْمهُ؛ لِقَْوِل َّللاا

 [ .٨٩٦إَِل ُوْسَعهَا{ ]البقرة: 

ََلِة أَْدبََر الشاْيطَاُن لَهُ »َما قَْد َذَكْرنَا بِإِْسنَاِدِه،  -لساََلُم َعلَْيِه ا -َوقَاَل  إَذا نُوِدَي بِالصا

فَاَِلْجتِهَاُد فِي طَْرِد الشاْيطَاِن فِْعٌل َحَسٌن.. َوَصحا َعْن « ُضَراطٌ َحتاى ََل يَْسَمَع التاأِْذينَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلامَ  -النابِيِّ  ِن إْنٌس َوََل َجانٌّ َوََل : »- َصلاى َّللاا ََل يَْسَمُع َمَدى َصْوِت اْلُمَؤذِّ

 « َشْيٌء إَلا َشِهَد لَهُ يَْوَم اْلقِيَاَمةِ 

َن اْثنَاِن فََصاِعًدا َمًعا[م  999]َمْسأَلَةٌ ََل يَُجوُز أَْن يَُؤذِّ

َن اْثنَاِن فََصاِعًدا َمًعا؛  ُن هَُو قال ابن حزم: َوََل يَُجوُز أَْن يَُؤذِّ فَإِْن َكاَن َذلَِك فَاْلُمَؤذِّ

ْثُم، َواْلَواِجُب َمْنُعهُ؛ فَإِْن  بََدآ اْلُمْبتَِدُئ، َوالدااِخُل َعلَْيِه ُمِسيٌء ََل أَْجَر لَهُ، َوَما يَْبُعُد َعْنهُ اْْلِ

يِِّت اْْلَْحَسِن تَأِْديَةً.  َمًعا فَاْْلََذاُن لِلصا
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َن َجَما َعةٌ َواِحًدا بَْعَد َواِحٍد لِْلَمْغِرِب َوَغْيِرهَا َسَواٌء فِي ُكلِّ َذلَِك: فَإِْن َوَجائٌِز أَْن يَُؤذِّ

ْوِت َواْلفَْضِل َواْلَمْعِرفَِة بِاْْلَْوقَاِت أُْقِرَع بَْينَهُْم،  وا، َوهُْم َسَواٌء فِي التاأِْديَِة َوالصا تََشاحُّ

 تَْعظُْم. َسَواٌء َعظَُمْت أَْقطَاُر اْلَمْسِجِد أَْو لَمْ 

 -اِلحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنا َرُسوَل َّللاا لَْو يَْعلَُم النااُس َما فِي »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

ِل ثُما لَْم يَِجُدوا إَلا أَْن يَْستَِهُموا َعلَْيِه ََلْستَهَُموا فِّ اْْلَوا  صحيح(« .)النَِّداِء َوالصا

َن اْثنَاِن فََصاِعًدا َمًعا لََكاَن اَِلْستِهَاُم لَْغًوا ََل َوْجهَ لَهُ؛  قال المؤلف: لَْو َجاَز أَْن يَُؤذِّ

ُل لَِمْن بَاَدَر بِاْلَمِجيِء لََكاَن اَِلْستِهَاُم ََل َمْعنَى  فُّ اْْلَوا ِ ِمْن هََذا، َولَْو َكاَن الصا َوَحاَشا َّلِلا

ََل يُْمنَُع أََحٌد ِمْن اْلبَِداِر، َوإِناَما اَِلْستِهَاُم فِيَما يَِضيُق فَََل يَْحِمُل إَلا بَْعَض النااِس  لَهُ؛ ِْلَناهُ 

 ُدوَن بَْعٍض ََل يُْمِكُن أَْلبَتاةَ َغْيُر هََذا.

يَن فِي اْْلََذاِن؛ إْذ قُ  ُن يَْوَم اْلقَاِدِسياِة..َوقَْد أَْقَرَع َسْعُد ْبُن أَبِي َوقااٍص بَْيَن اْلُمتََشاحِّ  تَِل اْلُمَؤذِّ

َقاَمُة َقاِعًدا َوَراكِبًا َوُجُنبًا َوإَِلى َغْيرِ اْلقِْبَلةِ[م َذاُن َواْْلِ  999]َمْسَأَلٌة اِْلَ

قَاَمةُ قَاِعًدا َوَراِكبًا َوَعلَى َغْيِر طَهَاَرٍة َوُجنُبًا، َوإِلَى  قال ابن حزم: َويُْجِزُئ اْْلََذاُن َواْْلِ

َن إَلا قَائًِما إلَى اْلقِْبلَِة َعلَى طَهَاَرٍة. َوهَُو قَْوُل أَبِي -َغْيِر اْلقِْبلَِة  ، َوأَْفَضُل َذلَِك أَْن ََل يَُؤذِّ

ةً َوهَُو قَْوُل َداُود َوَغْيِرِهْم فِي ُكلِّ َذلَِك..  َحنِيفَةَ، َوُسْفيَاَن، َوَمالٍِك، فِي اْْلََذاِن َخاصا

 999َس فِي أََذانِِه َوإِقَاَمتِِه[م]َمْسأَلَةٌ َعطَ 

َ تََعالَى، َوإِْن  قال ابن حزم: َوَمْن َعطََس فِي أََذانِِه، َوإِقَاَمتِِه: فَفَْرٌض َعلَْيِه أَْن يَْحَمَد َّللاا

تَهُ فِي أََذانِِه، َوإِقَاَمتِهِ  َ تََعالَى: فَفَْرٌض َعلَْيِه أَْن يَُشمِّ ، َوإِْن َسلاَم َعلَْيِه َسِمَع َعاِطًسا يَْحَمُد َّللاا

ِس فِي أََذانِِه، َوإَِماَمتِِه: فَفَْرٌض َعلَْيِه أَْن يَُردا بِاْلَكََلِم ثُما اْلَكََلُم اْلُمبَاُح ُكلُّهُ َجائٌِز فِي نَفْ 

ُ تََعالَى: }َوإَِذا ُحيِّيتُْم بِتَِحياٍة فََحيُّوا بِأَْحسَ  قَاَمِة؟ قَاَل َّللاا وهَا{ اْْلََذاِن َواْْلِ َن ِمْنهَا أَْو ُردُّ

 [ فَلَْم يَُخصا تََعالَى َحاًَل ِمْن َحاٍل.٩٦]النساء: 

 -اِلحاديث واآلثار:

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنا َرُسوَل َّللاا إَذا َعطََس أََحُدُكْم »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

ِ َعلَى  ُ؟ َويَقُوُل هَُو: فَْليَقُْل: اْلَحْمُد َّلِلا ُكلِّ َحاٍل، َوْليَقُْل أَُخوهُ أَْو َصاِحبُهُ: يَْرَحُمَك َّللاا

ُ َويُْصلُِح بَالَُكمْ   صحيح(«)يَْهِديُكْم َّللاا

ُن َويَُدوُر، فَأَتَتَباُع فَاهُ هَاهُنَا َوهَاهُنَا، َوأُْصبَُعاهُ »عن أَبِي ُجَحْيفَةَ قَاَل: ■ َرأَْيت بََِلًَل يَُؤذِّ

ِ فِ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ي أُُذنَْيِه َوَرُسوُل َّللاا  فِي قُباٍة َحْمَراَء.)صحيح( -َصلاى َّللاا
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ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن ُصَرَد َصاِحب َرُسول َّللاا ■  ُن -َصلاى َّللاا : أَناهُ َكاَن يَُؤذِّ

 أََذانِِه بِاْلَحاَجِة. )صحيح( لِْلَعْسَكِر فََكاَن يَأُْمُر ُغََلَمهُ فِي

ُن َعلَى بَِعيِرِه.)صحيح(■   َعْن نَُسْيِر ْبِن ُذْعلُوٍق: َرأَْيت اْبَن ُعَمَر يَُؤذِّ

 999]َمْسأَلَةٌ اِْلُْجَرةُ َعلَى اِْلََذاِن[م

ْن إَلا   لِِْلُْجَرِة لَْم يَُجْز قال ابن حزم: َوََل تَُجوُز اْْلُْجَرةُ َعلَى اْْلََذاِن، فَإِْن فََعَل َولَْم يَُؤذِّ

ََلةُ بِِه  َماُم.. -أََذانُهُ، َوََل أَْجَزأَْت الصا ، َوأَْن يَْرُزقَهُ اْْلِ  َوَجائٌِز أَْن يُْعطَى َعلَى َسبِيِل اْلبِرِّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

 بمثل قول المؤلف يقول: أَبِو َحنِيفَةَ َوَغْيره.■

 ِة َعلَى َذلَِك.)مالك(ََل بَأَْس بِأَْخِذ اْْلُْجرَ ■ 

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ »َعْن ُعْثَماَن ْبِن أَبِي اْلَعاِص ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -آِخُر َما َعِهَد إلَيا َرُسوُل َّللاا  -َصلاى َّللاا

نًا يَأُْخُذ َعلَى أََذانِِه أَْجًرا  صحيح(«)أَْن ََل أَتاِخَذ ُمَؤذِّ

ِ ْبِن َمْسُعوٍد  َعْن اْلقَاِسِم ْبِن َعْبدِ ■  ْحَمِن ْبِن َعْبِد َّللاا قَاَل: أَْربٌَع ََل يُْؤَخُذ َعلَْيِهنا  -الرا

 أَْجٌر: اْْلََذاُن َوقَِراَءةُ اْلقُْرآِن َواْلَمقَاِسِم َواْلقََضاِء.)صحيح(

ِ، ثُما قَاَل َعْن يَْحيَى اْلبَكااِء قَاَل: َرأَْيت اْبَن ُعَمَر يَقُوُل لَِرُجٍل: إنِّي َْلَْبغَ ■  ُضك فِي َّللاا

 ِْلَْصَحابِِه: إناهُ يَتََغناى فِي أََذانِِه َويَأُْخُذ َعلَْيِه أَْجًرا.)صحيح(

 999]َمْسأَلَةٌ اْلُخُروُج ِمْن اْلَمْسِجِد بَْعَد اِْلََذان[م

اْلُخُروُج ِمْن اْلَمْسِجِد إَلا قال ابن حزم: َوَمْن َكاَن فِي اْلَمْسِجِد فَاْنَدفََع اْْلََذاُن لَْم يَِحلا لَهُ 

 أَْن يَُكوَن َعلَى َغْيِر ُوُضوٍء أَْو لَِضُروَرٍة .

 -اِلحاديث واآلثار:

ََلِة، فَقَاَل أَبُو ■  ْعثَاِء قَاَل: َخَرَج َرُجٌل ِمْن اْلَمْسِجِد بَْعَد َما نُوِدَي لِلصا َعْن أَبِي الشا

ا هََذا فَقَْد َعَصى أَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم.)صحيح( -بَا اْلقَاِسِم هَُرْيَرةَ " أَما  َصلاى َّللاا

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: ■  ى النااُس ُصفُوفَهُْم فََخَرَج َرُسوُل َّللاا ََلةُ فََسوا  -أُقِيَمْت الصا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  نُِكْم، فََرَجَع َواْغتََسَل ثُما َخَرَج فَتَقَداَم َوهَُو ُجنٌُب، ثُما قَاَل: َعلَى َمَكا -َصلاى َّللاا

 )صحيح(« َوَرْأُسهُ يَْقطُُر َماًء فََصلاى بِِهمْ 

 992]َمْسأَلَةٌ َجائٌِز أَْن يُقِيَم َغْيُر الَِّذي أَذََّن[م
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، َواْْلَ  إناَما »ثَُر اْلَمْرِويُّ َوَجائٌِز أَْن يُقِيَم َغْيُر الاِذي أَذاَن؛ ِْلَناهُ لَْم يَأِْت َعْن َذلَِك نَْهٌي يَِصحُّ

ْحَمِن ْبِن ِزيَاِد ْبِن أَْنُعَم، َوهَُو هَالٌِك.« يُقِيُم َمْن أَذانَ   إناَما َجاَء ِمْن طَِريِق َعْبِد الرا

َن فَْليَقُْل َكَما يَقُوُل اْلُمَؤذُِّن[م  991]َمْسأَلَةٌ َمْن َسِمَع اْلُمَؤذِّ

ِل اْْلََذاِن قال ابن حزم: َوَمْن َسِمَع اْلُمَؤذِّ  ُن َسَواًء َسَواًء، ِمْن أَوا َن فَْليَقُْل َكَما يَقُوُل اْلُمَؤذِّ

ِن  إلَى آِخِرِه، َوَسَواٌء َكاَن فِي َغْيِر َصََلٍة أَْو فِي َصََلِة فَْرٍض أَْو نَافِلٍَة، َحاَشا قَْوِل اْلُمَؤذِّ

ََلِة، َحيا َعلَى اْلفَََلِح " فَإِنا  ََلِة، َويَقُولُهَُما فِي َغْيِر " َحيا َعلَى الصا هُ ََل يَقُولُهَُما فِي الصا

ََلِة " َحيا َعلَى  ََلةَ فَْليَقُْل َذلَِك.. َوإِناَما قُْلنَا: ََل يَقُوُل فِي الصا َصََلٍة، فَإَِذا أَتَما الصا

ََلِة، َحيا َعلَى اْلفَََلِح "؟ ِْلَناهُ تَْكلِيٌم لِلنااِس يُْدَعوْ  ََلِة، َوَسائُِر اْْلََذاِن الصا َن بِِه إلَى الصا

ِ تََعالَى.. فَإِْن قَاَل َساِمُع اْْلََذاِن: ََل َحْوَل َوََل  ََلةُ َمْوِضُع ِذْكِر َّللاا ِ تََعالَى، َوالصا ِذْكٌر َّلِلا

ََلِة َحيا َعلَى اْلفَََلِح " فَ  ِ " َمَكاَن " َحيا َعلَى الصا ةَ إَلا بِاَّلَلا  َحَسٌن..قُوا

 -اِلحاديث واآلثار: 

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص أَناهُ َسِمَع النابِيا ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعْبِد َّللاا يَقُوُل:  -َصلاى َّللاا

َن فَقُولُوا ِمْثَل َما يَقُوُل، ثُما َصلُّوا َعلَيا فَإِناهُ َمْن َصلاى عَ » لَيا َصََلةً إَذا َسِمْعتُْم اْلُمَؤذِّ

َ لِي اْلَوِسيلَةَ فَإِناهَا َمْنِزلَةٌ فِي اْلَجناِة ََل تَْنبَغِ  ُ َعلَْيِه بِهَا َعْشًرا، ثُما َسلُوا َّللاا ي إَلا َصلاى َّللاا

ِ َوأَْرُجو أَْن أَُكوَن أَنَا هَُو فََمْن َسأََل لِي اْلَوِسيلَةَ َحلاْت َعلَ  ْيِه لَِعْبٍد ِمْن ِعبَاِد َّللاا

 صحيح(«)الشافَاَعةُ 

ِ فََذَكَر اْلَحِديَث »َعْن ُمَعاِويَةَ ْبِن اْلَحَكِم قَاَل: ■  : َوفِي -بَْينَا أَنَا أَُصلِّي َمَع َرُسوِل َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -آِخِرِه: أَنا َرُسوَل َّللاا ََلةَ ََل يَْصلُُح فِيهَ  -َصلاى َّللاا ا َشْيٌء قَاَل: إنا هَِذِه الصا

 صحيح(«)ِمْن َكََلِم النااِس إناَما هَُو التاْسبِيُح َوالتاْكبِيُر َوقَِراَءةُ اْلقُْرآنِ 

نُهُ فَقَاَل ُمَعاِويَةُ َكَما قَاَل »عن َعْلقََمةَ ْبِن َوقااٍص قَاَل: ■  إنِّي ِعْنَد ُمَعاِويَةَ إْذ أَذاَن ُمَؤذِّ

ُن، َحتاى إَذا قَاَل حَ  ا قَاَل َحيا َعلَى اْلُمَؤذِّ ِ فَلَما ةَ إَلا بِاَّلَلا ََلِة قَاَل ََل َحْوَل َوََل قُوا يا َعلَى الصا

 ِ ِ. ثُما قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاا ةَ إَلا بِاَّلَلا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلفَََلِح قَاَل ََل َحْوَل َوََل قُوا َصلاى َّللاا

 « .يَقُوُل َذلِكَ  -

 990لَةٌ بَيَاُن ِصفَةُ اِْلََذاِن[م]َمْسأَ 

ُ أَْكبَرُ  ُ أَْكبَُر، َّللاا ُ َوِصفَةُ اْْلََذاِن: َمْعُروفَةٌ، َوأََحبُّ َذلَِك إلَْينَا أََذاُن أَْهِل َمكاةَ َوهَُو: َّللاا ؛ َّللاا

 ُ اٍت، أَْشهَُد أَْن ََل إلَهَ إَلا َّللاا ُ أَْكبَُر؛ أَْربََع َمرا ُ، أَْشهَُد أَنا أَْكبَُر، َّللاا ، أَْشهَُد أَْن ََل إلَهَ إَلا َّللاا

.ِ ًدا َرُسوُل َّللاا ِ، أَْشهَُد أَنا ُمَحما ًدا َرُسوُل َّللاا  ُمَحما
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ُ، أَْشهَُد أَنا  ُ؛ أَْشهَُد أَْن ََل إلَهَ إَلا َّللاا ًدا  ثُما يَْرفَُع َصْوتَهُ فَيَقُوُل: أَْشهَُد أَْن ََل إلَهَ إَلا َّللاا ُمَحما

ََلِة، َحيا  ََلِة، َحيا َعلَى الصا ِ، َحيا َعلَى الصا ًدا َرُسوُل َّللاا ِ، أَْشهَُد أَنا ُمَحما َرُسوُل َّللاا

. ُ أَْكبَُر، ََل إلَهَ إَلا َّللاا ُ أَْكبَُر، َّللاا  َعلَى اْلفَََلِح، َحيا َعلَى اْلفَََلِح، َّللاا

ُ أَْكبَُر،  َوأََذاُن أَْهِل اْلَمِدينَةِ  ِل أََذانِِه: " َّللاا َكَما َوَصْفنَا َسَواًء َسَواًء؛ إَلا أَناهُ ََل يَقُوُل فِي أَوا

تَْيِن فَقَْط َوأََذاُن أَْهِل اْلُكوفَِة َكَما َوَصْفنَا أََذاَن أَْهِل َمكاةَ إَلا أَناهُمْ  ُ أَْكبَُر " إَلا َمرا  ََل َّللاا

تَْيِن فَقَْط؟ َوإِْن أَذاَن يَقُولُوَن " أَْشهَُد  ُ " إَلا َمرا ُ، أَْشهَُد أَْن ََل إلَهَ إَلا َّللاا أَْن ََل إلَهَ إَلا َّللاا

ْبِح بَْعَد: ٌن بِأََذاِن أَْهِل اْلَمِدينَِة أَْو بِأََذاِن أَْهِل اْلُكوفَِة: فََحَسٌن َوإِْن َزاَد فِي َصََلِة الصُّ  ُمَؤذِّ

ََلةُ َخْيٌر ِمْن الناْوِم: فََحَسٌن ، َوإِناَما -ِح َحيا َعلَى اْلفَََل  ََلةُ َخْيٌر ِمْن الناْوِم، الصا : الصا

ِ تََعالَى َعلَى أََذاِن أَْهِل اْلَمِدينَِة، َوأَذَ  اِن أَْهِل تََخياْرنَا أََذاَن أَْهِل َمكاةَ؛ ِْلَنا فِيِه ِزيَاَدةَ ِذْكٍر َّلِلا

ُ، أَْشهَُد أَنا اْلُكوفَِة؛ فَفِيِه تَ  ُ أَْكبَُر " َوفِيِه تَْرِجيُع " أَْشهَُد أَْن ََل إلَهَ إَلا َّللاا ْرِجيُع " َّللاا

ِ "، َوهَِذِه ِزيَاَدةُ َخْيٍر ََل تَُحقاُر... ُكلا هَِذِه اْلُوُجوِه قَْد َكاَن يَُؤذاُن بِهَا  ًدا َرُسوُل َّللاا ُمَحما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاا . -َصلاى َّللاا  بََِل َشكٍّ

ُ، أَْشهَُد أَنا ُمحَ  ُ أَْكبَُر، أَْشهَُد أَْن ََل إلَهَ إَلا َّللاا ُ أَْكبَُر، َّللاا قَاَمةُ فَِهَي " َّللاا ا اْْلِ ًدا َرُسوُل َوأَما ما

ََلِة، َحيا َعلَى اْلفَََلِح، قَْد قَا ِ، َحيا َعلَى الصا ُ َّللاا ََلةُ، َّللاا ََلةُ، قَْد قَاَمْت الصا َمْت الصا

.ُ ُ أَْكبَُر، ََل إلَهَ إَلا َّللاا  أَْكبَُر، َّللاا

َوقَْد َصحا َعْن اْبِن ُعَمَر، َوأَبِي أَُماَمةَ ْبِن َسْهِل ْبِن ُحنَْيٍف: أَناهُْم َكانُوا يَقُولُوَن فِي أََذانِِهْم 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -" َوََل نَقُوُل بِِه؛ ِْلَناهُ لَْم يَِصحا َعْن النابِيِّ " َحيا َعلَى َخْيِر اْلَعَمِل  َصلاى َّللاا

ةَ فِي أََحٍد ُدونَهُ  - اِحِب: ِمْثُل  -َوََل ُحجا َولَقَْد َكاَن يَْلَزُم َمْن يَقُوُل فِي ِمْثِل هََذا َعْن الصا

ْأِي   َذ بِقَْوِل اْبِن ُعَمَر فِي هََذا، فَهَُو َعْنهُ ثَابٌِت بِأََصحِّ إْسنَاٍد.: أَْن يَأْخُ -هََذا ََل يُقَاُل بِالرا

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

قَاَمةُ َمْثنَى َمْثنَى كاْلذان .)الحنفية(■   اْْلِ

اٍت فِي اْبتِدَ ■  ُ أَْكبَُر " أَْربََع َمرا ُ أَْكبَُر، َّللاا ُ أَْكبَُر، َّللاا ُ أَْكبَُر، َّللاا اِء اْْلََذاِن، َوفِي اْبتَِداِء َّللاا

قَاَمِة َكَذلَِك أَْيًضا.)حكاه زفر عن أبي حنيفة(  اْْلِ

تَْيِن ■  ُ أَْكبَُر " فِي اْبتَِدائِِهَما َمرا ُ أَْكبَُر، َّللاا قَاَمِة " َّللاا فِي ِكََل اْْلَْمَرْيِن اْْلََذاِن َواْْلِ

 فَقَْط.)أبو يوسف عن أبي حنيفة(

قَاَمةُ ■  ُر؛ َوََل يُقَاُل " قَْد قَاَمْت  اْْلِ ُ أَْكبَُر " فَإِناهُ يَُكرا ُ أَْكبَُر، َّللاا ُكلُّهَا ِوْتٌر؛ إَلا " َّللاا

ةً َواِحَدةً .)المالكية( ََلةُ " إَلا َمرا  الصا

 -اِلحاديث واآلثار:
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ِ »عن أَبَي َمْحُذوَرةَ ■  ُ َعلَْيِه َوسَ  -أَنا َرُسوَل َّللاا َعلاَمهُ اْْلََذاَن تِْسَع َعْشَرةَ  -لاَم َصلاى َّللاا

قَاَمةَ َسْبَع َعْشَرةَ َكلَِمةً  ثُما َوَصَف اْْلََذاَن الاِذي َذَكْرنَا َحْرفًا َحْرفًا)أذان أهل « َكلَِمةً، َواْْلِ

 مكة()صحيح(

بُ ■  ٍن لَهُ: ََل تُثَوِّ ََلِة إَلا  َعْن ُسَوْيد ْبِن َغفَلَةَ: أَناهُ أَْرَسَل إلَى ُمَؤذِّ فِي َشْيٍء ِمْن الصا

ََلةُ َخْيٌر ِمْن  ََلةُ َخْيٌر ِمْن الناْوِم، الصا اْلفَْجَر؛ فَإَِذا بَلَْغت " َحيا َعلَى اْلفَََلِح " فَقُْل " الصا

بَْعَد َمْوِت النابِيِّ  الناْوِم " فَإِناهُ أََذاُن بََِلٍل.)صحيح()ُسَوْيُد ْبُن َغفَلَةَ ِمْن أَْكبَِر التاابِِعيَن، قَِدمَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َحابَِة اْلبَاقِيَن بَْعَد  -َصلاى َّللاا بَِخْمِس لَيَاٍل أَْو نَْحِوهَا؛ َوأَْدَرَك َجِميَع الصا

 َعلَْيِه الساََلُم ( -َمْوتِِه 

قَاَمةَ .)صحيح(أُِمَر بََِلٌل أَْن يَْشفََع اْْلََذاَن »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل ■   َوأَْن يُوتَِر اْْلِ

قال المؤلف: فَإِْن قَالُوا: قَْد َرَوْيتُْم ِمْن طَِريِق َحْيَوةُ َعْن اْْلَْسَوِد: أَنا بََِلًَل َكاَن يُثَنِّي 

قَاَمةَ؟ قُْلنَا: نََعْم؛ َوأَنٌَس َرَوى: أَنا بََِلًَل أََمَر بِِوْتِرهَا، َوأَنٌَس َسِمَع أََذاَن  ، اْْلِ بََِلٍل بََِل َشكٍّ

ُن، َوََل يُقِيُم  : فََصحا أَنا َمْعنَى قَْوِل اْْلَْسَوِد: إنا بََِلًَل َكاَن -َولَْم يَْسَمْعهُ اْْلَْسَوُد قَطُّ يَُؤذِّ

ََلةُ " َحتاى يَتافَِق قَْولُهُ َمَع ِرَوايَِة أَ  قَاَمةَ يُِريُد قَْولَهُ " قَْد قَاَمْت الصا  نٍَس فِي َذلَِك.يُثَنِّي اْْلِ

قَاَمةَ َويُثَنِّي اْْلََذاَن؛ إَلا قَْولَهُ " قَْد قَاَمْت ■  َعْن أَبِي قََِلبَةَ قَاَل: َكاَن بََِلٌل يُوتُِر اْْلِ

ََلةُ ")صحيح( ََلةُ، قَْد قَاَمْت الصا  الصا

ثَنَا أَْصَحاُب ُمحَ ■  ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى قَاَل: َحدا ٍد َعْن َعْبِد الرا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ما  -َصلاى َّللاا

ِ ْبَن َزْيٍد َرأَى اْْلََذاَن فِي اْلَمنَاِم، فَأَتَى النابِيا » ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َعْبَد َّللاا  -َصلاى َّللاا

 .)صحيح(« ْثنَىفَأَْخبََرهُ؟ قَاَل: َعلِّْمهُ بََِلًَل؛ فَقَاَم بََِلٌل فَأَذاَن َمْثنَى، َوأَقَاَم مَ 

َل اْْلَْمِر. قَاَمِة قَْد نُِسَخْت؛ َوأَناهُ هَُو َكاَن أَوا  قال المؤلف: فََصحا أَنا تَْثنِيَةَ اْْلِ

ٍر ِمْنَها َعلَى َما قَْبلَهُ[م قَاَمِة َوتَْقِديُم اْلُمَؤخَّ  999]َمْسأَلَةٌ تَْنِكيُس اِْلََذاِن َواْْلِ

ٍر ِمْنهَا َعلَى َما قال ابن حزم: َوََل يَُجوُز تَنْ  قَاَمِة، َوََل تَْقِديُم ُمَؤخا ِكيُس اْْلََذاِن َوََل اْْلِ

: ِهَي أَْربَ  ْن َوََل أَقَاَم َوََل َصلاى بِأََذاٍن َوََل إقَاَمٍة قَاَل َعلِيٌّ َعةُ قَْبلَهُ؛ فََمْن فََعَل َذلَِك فَلَْم يَُؤذِّ

قَاَمةُ، َوالطاَواُف بِاْلبَْيِت ، فَقَاَل أَبُو : اْلوُ -أَْشيَاَء تَنَاَزَع النااُس فِيهَا  ُضوُء، َواْْلََذاُن، َواْْلِ

قَاَمِة، َوََل  َحنِيفَةَ: يَُجوُز تَْنِكيُس ُكلِّ َذلَِك؟ َوقَاَل َمالٌِك ََل يَُجوُز تَْنِكيُس اْْلََذاِن، َوََل اْْلِ

: ََل َوقَاَل فِي أََحِد قَْولَْيِه َوأَْشهَِرِهَما -الطاَواِف  : يَُجوُز تَْنِكيُس اْلُوُضوِء؟ َوقَاَل الشاافِِعيُّ

 يَُجوُز تَْنِكيُس َشْيٍء ِمْن َذلَِك.

  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ََل يَُشكُّ أََحٌد فِي أَنا َرُسوَل َّللاا َعلاَم النااَس اْْلََذاَن، َولَْوََل َذلَِك  -َصلاى َّللاا

 تََدُعوهَُما.َما تََكهانُوهَُما، َوََل ابْ 
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ًَل، يَأُْمُر  -َعلَْيِه الساََلُم  -فَإِْذ ََل َشكا فِي َذلَِك فَإِناَما َعلاَمهَُما  ًَل فَأَوا ُمَرتابَْيِن َكَما هَُما؛ أَوا

 َما.الاِذي يَُعلُِّمهُ بِأَْن يَقُوَل َما يُلَقِّنُهُ، ثُما الاِذي بَْعَدهُ ِمْن اْلقَْوِل، إلَى اْنقَِضائِهِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَإِْذ هََذا َكَذلَِك فَََل يَِحلُّ ِْلََحٍد ُمَخالَفَةُ أَْمِرِه  َر أَْو  -َصلاى َّللاا فِي تَْقِديِم َما أَخا

 .تَأِْخيِر َما قَدامَ 

 999]َمْسأَلَةٌ قَْوُل اْلُمَؤذِّن فِي أََذانِِه أَََل َصلُّوا فِي ِرَحالُِكْم[م

ُن فِي قال ابن حزم:  فَإِْن َكاَن بَْرٌد َشِديٌد أَْو َمطَُر َرشٍّ فََصاِعًدا؛ فَيَِجُب أَْن يَِزيَد اْلُمَؤذِّ

َحاِل " ،َوهََذا اْلُحْكُم  أََذانِِه بَْعَد " َحيا َعلَى اْلفَََلِح " أَْو بَْعَد َذلَِك " أَََل َصلُّوا فِي الرِّ

 َواِحٌد فِي اْلَحَضِر َوالسافَِر .

 -واآلثار : اِلحاديث

َحاِل ".■   َعْن اْبِن ُعَمَر: أَناهُ أَذاَن بَِضِجنَاَن بَْيَن َمكاةَ َواْلَمِدينَِة فَقَاَل " َصلُّوا فِي الرِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن النابِيُّ »ثُما قَاَل اْبُن ُعَمَر  أَْو  يَأُْمُر ُمنَاِديَهُ فِي اللاْيلَِة اْلبَاِرَدةِ  -َصلاى َّللاا

َحالِ  يِح أَْن يَقُوَل: َصلُّوا فِي الرِّ  )صحيح(« اْلَمِطيَرِة أَْو َذاِت الرِّ

ِ ْبِن اْلَحاِرِث قَاَل: ■  الماء  -َخطَبَنَا اْبُن َعبااٍس فِي يَْوٍم ِذي َرْدغ )الوحل»َعْن َعْبِد َّللاا

ََلِة أَمَ  ُن َحيا َعلَى الصا ا بَلََغ اْلُمَؤذِّ َحاِل؟ فَنَظََر والطين(ٍ فَلَما ََلةُ فِي الرِّ َرهُ أَْن يُنَاِدَي الصا

اْلقَْوُم بَْعُضهُْم إلَى بَْعٍض. فَقَاَل لَهُْم: َكأَناُكْم أَْنَكْرتُْم هََذا قَْد فََعَل هََذا َمْن هَُو َخْيٌر ِمنِّي، 

 )صحيح(« َوإِناهَا لََعِزيَمةٌ 

ََلِة[م]َمْسأَلَةٌ اْلَكََلُم َجائٌِز بَْيَن  قَاَمِة َوالصَّ  999اْْلِ

ََلِة  قَاَمِة َوالصا َوََل تَُعاُد  -طَاَل اْلَكََلُم أَْو قَُصَر  -قال ابن حزم: َواْلَكََلُم َجائٌِز بَْيَن اْْلِ

قَاَمةُ لَِذلَِك.  اْْلِ

 -اِلحاديث واآلثار:

ََلةُ َوالنابِيُّ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أُقِيَمْت الصا يُنَاِجي  -َصلاى َّللاا

ََلِة َحتاى نَاَم النااسُ   صحيح(«)َرُجًَل فِي َجانِِب اْلَمْسِجِد، فََما قَاَم إلَى الصا

ََلِة[  ]أَْوقَاُت الصا

ُل َوْقِت الظُّْهِر[م   999]َمْسأَلَةٌ أَوَّ

َواِل َواْلَمْيِل؛ فَََل يَِحلُّ اْبتَِداُء الظُّْهِر  ُل َوْقِت الظُّْهِر أَْخُذ الشاْمِس فِي الزا قال ابن حزم: أَوا

قَْبَل َذلَِك أَْصًَل، َوََل يُْجِزُئ بَِذلَِك، ثُما يَتََماَدى َوْقتُهَا إلَى أَْن يَُكوَن ِظلُّ ُكلِّ َشْيٍء ِمْثلَهُ؛ 

ِل َزَواِل الشاْمِس؛ َولَِكْن َما َزاَد َعلَى َذلَِك؟ فَإَِذا ََل يَُعدُّ فِي  َذلَِك الظِّلُّ الاِذي َكاَن لَهُ فِي أَوا



 

218 
 

ْنَساُن لَِصََلِة الظُّْهِر ِحيَن َذلَِك  فَقَْد أَْدَرَك َصََلةَ الظُّْهِر بََِل َضُروَرٍة  -فََما قَْبلَهُ  -َكباَر اْْلِ

ُخوِل فِي -َمْذُكوُر َعلَى َما َذَكْرنَا فَإَِذا َزاَد الظِّلُّ الْ  : بَِما قَلا أَْو َكثَُر فَقَْد بََطَل َوْقُت الدُّ

ُل َوْقِت اْلَعْصِر؛ فََمْن َدَخَل فِي َصََلِة  َصََلِة الظُّْهِر؛ إَلا لِْلُمَسافِِر اْلُمِجدِّ فَقَْط؛ َوَدَخَل أَوا

ُخوِل فِي اْلَعْصِر قَْبَل َذلَِك لَْم تَْجِزِه إَلا  يَْوَم َعَرفَةَ بَِعَرفَةَ فَقَْط، ثُما يَتََماَدى َوْقُت الدُّ

اْلَعْصِر إلَى أَْن تَْغُرَب الشاْمُس ُكلُّهَا؛ إَلا أَنانَا نَْكَرهُ تَأِْخيَر اْلَعْصِر إلَى أَْن تَْصفَرا الشاْمُس 

ُرَب َجِميُع اْلقُْرِص: فَقَْد أَْدَرَك اْلَعْصَر؟ فَإَِذا : َوَمْن َكباَر لِْلَعْصِر قَْبَل أَْن يَغْ -إَلا لُِعْذٍر 

ُل َوْقِت َصََلِة  ُخوِل فِي اْلَعْصِر، َوَدَخَل أَوا َغاَب َجِميُع اْلقُْرِص فَقَْد بَطََل َوْقُت الدُّ

ُخوُل فِي َصََلِة اْلَمْغِرِب قَْبَل ُغُروِب َجِميِع اْلقُرْ   ِص.اْلَمْغِرِب؛ َوََل يُْجِزُئ الدُّ

: فََمْن َكباَر -ثُما يَتََماَدى َوْقُت َصََلِة اْلَمْغِرِب إلَى أَْن يَِغيَب الشافَُق الاِذي هَُو اْلُحْمَرةُ 

لِْلَمْغِرِب قَْبَل أَْن يَِغيَب آِخُر ُحْمَرِة الشافَِق فَقَْد أَْدَرَك َصََلةَ اْلَمْغِرِب بََِل َكَراهٍَة َوََل 

 َضُروَرٍة.

ُخوِل فِي َصََلِة اْلَمْغِرِب؛ إَلا لِْلُمَسافِِر فَإَِذا غَ  ُربَْت ُحْمَرةُ الشافَِق ُكلُّهَا فَقَْد بَطََل َوْقُت الدُّ

، َوبُِمْزَدلِفَةَ لَْيلَةَ يَْوِم الناْحِر فَقَْط؛ َوَدَخَل َوْقُت َصََلِة اْلِعَشاِء اآْلِخَرِة، َوِهَي اْلَعتَمَ  ةُ، اْلُمِجدِّ

 لَهَا َوِمْن اْلُحْمَرِة فِي اْْلُفُِق َشْيٌء لَْم يَْجِزِه. َوَمْن َكبارَ 

ِل، َواْبتَِداِء النِّْصِف الثاانِي  -ثُما يَتََماَدى َوْقُت َصََلِة اْلَعتََمِة إلَى اْنقَِضاِء نِْصِف اللاْيِل اْْلَوا

ِل النِّْصِف الثاانِي ِمْن اللاْيِل فَ  قَْد أَْدَرَك َصََلةَ اْلَعتََمِة بََِل َكَراهٍَة، َوََل : فََمْن َكباَر لَهَا فِي أَوا

ُخوِل فِي َصََلِة اْلَعتََمِة؟ فَإَِذا طَلََع اْلفَْجُر  َضُروَرٍة فَإَِذا َزاَد َعلَى َذلَِك فَقَْد َخَرَج َوْقُت الدُّ

ْبِح؛ فَلَْو َكباَر لَهَا  ُل َوْقِت َصََلِة الصُّ قَْبَل َذلَِك لَْم يَْجِزِه، َويَتََماَدى الثاانِي فَقَْد َدَخَل أَوا

ُل قُْرِص الشاْمِس  ِل اْلقُْرِص فَقَْد -َوْقتُهَا إلَى أَْن يَْطلَُع أَوا : فََمْن َكباَر لَهَا قَْبَل طُلُوِع أَوا

ْبِح  ِل اْلقُْرِص إَلا أَنانَا نَْكَرهُ تَأِْخيَرهَا َعْن أَْن يَُسلَِّم ِمْنهَا قَ  -أَْدَرَك َصََلةَ الصُّ ْبَل طُلُوِع أَوا

ْبِح؟ فَإَِذا َخَرَج  ُخوِل فِي َصََلِة الصُّ ُل اْلقُْرِص فَقَْد بَطََل َوْقُت الدُّ إَلا لُِعْذٍر؛ فَإَِذا طَلََع أَوا

ُر؛ َوََل َوْقُت ُكلِّ َصََلٍة َذَكْرنَاهَا لَْم يَُجْز أَْن يَُصلِّيَهَا: ََل َصبِيٌّ يَْبلُُغ؛ َوََل َحائٌِض تَْطهُ 

 َوََل يَُصلِّي هَُؤََلِء إَلا َما أَْدَرُكوا فِي اْْلَْوقَاِت اْلَمْذُكوَرة. -َكافٌِر يُْسلُِم 

ا اْلُمَسافُِر فَإِناهُ إْن َزالَْت لَهُ الشاْمُس، َوهَُو نَاِزٌل أَْو َغُربَْت لَهُ الشاْمُس، َوهَُو نَاِزٌل  : -َوأَما

 : يَُصلِّي ُكلا َصََلٍة لَِوْقتِهَا َوََل بُدا.-ي َوْقِت الظُّْهِر َواْلَمْغِرِب َوََل فَْرَق فَهَُو َكَما َذَكْرنَا فِ 

ِل اْلَوْقِت الاِذي َذَكْرنَا  َر الظُّْهَر إلَى أَوا فَإِْن َزالَْت لَهُ الشاْمُس َوهَُو َماٍش فَلَهُ أَْن يَُؤخِّ

 ْصَر.لِْلَعْصِر، ثُما يَْجَمُع الظُّْهَر َواْلعَ 

ِل َوْقِت اْلَعتََمِة، ثُما  َر اْلَمْغِرَب إلَى أَوا َوإِْن َغابَْت لَهُ الشاْمُس، َوهَُو َماٍش فَلَهُ أَْن يَُؤخِّ

ا بَِعَرفَةَ  ةً  -يَْجَمُع بَْيَن اْلَمْغِرِب َواْلَعتََمِة؟ ، َوأَما فَإِناهُ يَُصلِّي الظُّْهَر فِي  -يَْوَم َعَرفَةَ َخاصا

 هَا؛ ثُما يَُصلِّي اْلَعْصَر إَذا َسلاَم ِمْن الظُّْهِر فِي َوْقِت الظُّْهِر؟ .َوْقتِ 
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ا بُِمْزَدلِفَةَ  ةً  -َوأَما فَإِناهُ ََل يَُصلِّي اْلَمْغِرَب إَلا بُِمْزَدلِفَةَ أَيا َوْقٍت  -لَْيلَةَ يَْوِم الناْحِر َخاصا

ََلِة َجاَءهَا؛ فَإِْن َجاَءهَا فِي َوْقِت اْلعَ  ا النااِسي لِلصا هَا، ثُما َصلاى اْلَعتََمةَ، َوأَما تََمِة َصَلا

 َوالناائُِم َعْنهَا فَإِنا َوْقتَهَا ُمتََماٍد أَبًَدا ََل بُدا..

 -أقوال الصحابة و الفقهاء :

ُل َوْقِت اْلَعْصِر إَذا َصاَر ِظلُّ ُكلِّ َشْيٍء ِمْثلَْيِه؛ َوَوْقُت اْلَعتَ ■  َمِة اْلُمْستََحبُّ إلَى ثُلُِث أَوا

َويُكِرهَ تَأِْخيُرهَا إلَْيِه ،َولَْم يَُجْز تَأِْخيُر  -اللاْيِل َوإِلَى نِْصفِِه، َويَْمتَدُّ إلَى طُلُوِع اْلفَْجِر 

اْلُمِجدِّ .)أبو : لِْلُمَسافِِر -الظُّْهِر إلَى َوْقِت اْلَعْصِر، َوََل تَأِْخيُر اْلَمْغِرِب إلَى َوْقِت اْلَعتََمِة 

 حنيفة في أحد قوليه(

ِحيَل ■  َم اْلَعْصَر -لِْلَمِريِض الاِذي يََخاُف َذهَاَب َعْقلِِه، َولِْلُمَسافِِر الاِذي يُِريُد الرا : أَْن يُقَدِّ

 إلَى َوْقِت الظُّْهِر؛ َواْلَعتََمةَ إلَى َوْقِت اْلَمْغِرِب.

َم اْلَعتََمةَ إلَى  -طَِر َوالظُّْلَمِة فِي اْلمَ  -َولَِمَساِجِد اْلَجَماَعِة  َر اْلَمْغِرَب قَلِيًَل َوتُقَدِّ أَْن تَُؤخِّ

، َوََلَ فِي نَهَاِر اْلَمطَِر فِي  َوْقِت اْلَمْغِرِب، َوََل يُتَنَفاُل بَْينَهَُما؛ َولَْم يََر َذلَِك لَِخْوِف َعُدوٍّ

 الظُّْهِر َواْلَعْصِر.

ْصِر يَْمتَدااِن إلَى ُغُروِب الشاْمِس بِإِْدَراِك الظُّْهِر َوَرْكَعٍة ِمْن اْلَعْصِر َوَوْقَت الظُّْهِر َواْلعَ 

قَْبَل ُغُروِب َجِميِعهَا؟ َوَوْقَت اْلَمْغِرِب َواْلَعتََمِة يَْمتَدااِن إلَى أَْن يُْدِرَك اْلَمْغِرَب َوَرْكَعةً 

 ي.)مالك(ِمْن اْلَعتََمِة قَْبَل طُلُوِع اْلفَْجِر الثاانِ 

ةً فِي اْلَمطَِر اْلَجْمَع بَْيَن الظُّْهِر َواْلَعْصِر فِي َوَسِط َوْقِت ■  لَِمَساِجِد اْلَجَماَعاِت َخاصا

الظُّْهِر؛ َوبَْيَن اْلَمْغِرِب َواْلَعتََمِة فِي َوَسِط َوْقِت اْلَمْغِرِب ، َوْقَت الظُّْهِر َواْلَعْصِر 

ا إلَى ُغرُ  ا إلَى طُلُوِع ُمْشتََرًكا ُمْمتَد ً ْمِس، َوَوْقَت اْلَمْغِرِب َواْلَعتََمِة ُمْشتََرًكا ُمْمتَد ً وِب الشا

 اْلفَْجِر.)الشافعي(

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص: ■  ِ »َعْن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َسأَلَهُ  -َصلاى َّللاا

ِ  َرُجٌل َعنْ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوْقِت َصََلِة الظُّْهِر؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاا َوْقُت َصََلِة  -َصلاى َّللاا

ُجِل َكطُولِِه َما لَْم تَْحُضْر اْلَعْصُر، َوَوْقُت  الظُّْهِر إَذا َزالَْت الشاْمُس، َوَكاَن ِظلُّ الرا

فَُق، َوَوْقُت اْلِعَشاِء إلَى  اْلَعْصِر َما لَْم تَْغُرْب الشاْمُس، َوَوْقتُ  اْلَمْغِرِب َما لَْم يَِغْب الشا

 .)صحيح(« نِْصِف اللاْيِل، َوَوْقُت اْلفَْجِر ِمْن طُلُوِع اْلفَْجِر َما لَْم تَْطلُْع الشاْمسُ 

ِ »عن أَبِي ُموَسى اْْلَْشَعِريُّ َعْن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا أَناهُ أَتَاهُ َسائٌِل  -َصلاى َّللاا

ََلِة؟ فَلَْم يَُردا َعلَْيِه َشْيئًا، فَأَقَاَم اْلفَْجَر ِحيَن اْنَشقا اْلفَْجُر  َوالنااُس  -يَْسأَلُهُ َعْن َمَواقِيِت الصا

َواْلقَائُِل يَقُوُل:  ََل يََكاُد يَْعِرُف بَْعُضهُْم بَْعًضا، ثُما أََمَرهُ فَأَقَاَم بِالظُّْهِر ِحيَن َزالَْت الشاْمُس،
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 قَْد اْنتََصَف الناهَاُر، َوهَُو َكاَن أَْعلََم ِمْنهُْم. ثُما أََمَرهُ فَأَقَاَم بِاْلَعْصِر َوالشاْمُس ُمْرتَفَِعةٌ ثُما 

لشافَُق، ثُما أََمَرهُ فَأَقَاَم اْلَمْغِرَب ِحيَن َوقََعْت الشاْمُس، ثُما أََمَرهُ فَأَقَاَم اْلِعَشاَء ِحيَن َغاَب ا

َر اْلفَْجَر ِمْن اْلَغِد َحتاى اْنَصَرَف ِمْنهَا َواْلقَائُِل يَقُوُل: قَْد َطلََعْت الشاْمُس أَْو َكاَدْت، ثُما  أَخا

َر اْلَعْصَر َحتاى اْنَصَرَف  َر الظُّْهَر َحتاى َكاَن قَِريبًا ِمْن َوْقِت اْلَعْصِر بِاْْلَْمِس، ثُما أَخا أَخا

َر اْلَمْغِرَب َحتاى َكاَن ِعْنَد ُسقُوِط الشافَِق، مِ  ْت الشاْمُس، ثُما أَخا ْنهَا َواْلقَائُِل يَقُوُل: قَْد اْحَمرا

ِل، ثُما أَْصبََح فََدَعا الساائَِل فَقَاَل: اْلَوْقُت بَْينَ  َر اْلِعَشاَء َحتاى َكاَن ثُلُُث اللاْيِل اْْلَوا  ثُما أَخا

 )صحيح( «هََذْينِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل النابِيُّ ■  ًَل َوآِخًرا » -َصلاى َّللاا ََلِة أَوا : -إنا لِلصا

َل َصََلِة الظُّْهِر: ِحيَن تَُزوُل الشاْمُس، َوآِخَر َوْقتِهَا: ِحيَن يَْدُخُل َوْقُت اْلَعْصِر،  َوإِنا أَوا

َل َوْقِت اْلَعْصِر: ِحيَن يَْدُخُل َوْقتُهَا، َوإِنا آِخَر َوْقتِهَا: ِحيَن تَْصفَرُّ الشاْمُس َوإِنا َوإِنا أَوا 

َل  َل َوْقِت اْلَمْغِرِب: ِحيَن تَْغُرُب الشاْمُس، َوإِنا آِخَر َوْقتِهَا: ِحيَن يَِغيُب اْْلُفُُق، َوإِنا أَوا أَوا

: ِحيَن يَِغيُب الشافَُق، َوإِنا آِخَر َوْقتِهَا: ِحيَن يَْنتَِصُف اللاْيُل، َوإِنا َوْقِت اْلِعَشاِء اآْلِخَرةِ 

َل َوْقِت اْلفَْجِر: ِحيَن يَْطلُُع اْلفَْجُر، َوإِنا آِخَر َوْقتِهَا: ِحيَن تَْطلُُع الشاْمسُ   )صحيح(« أَوا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلا  -َعْن أَبِي قَتَاَدةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا إناَما التاْفِريطُ فِي » -ى َّللاا

َر َصََلةً َحتاى يَْدُخَل َوْقُت أُْخَرى  .)صحيح(« اْليَقَظَِة: أَْن تَُؤخِّ

تِهَا فََصحا أَناهُ   َكباَر فِي اْليَْومِ  -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: فَََل بُدا ِمْن َجْمِعهَا ُكلِّهَا لِِصحا

الثاانِي لِلظُّْهِر فِي آِخِر َوْقتِهَا؛ فََصاَر ُمَصلِّيًا لَهَا فِي َوْقِت اْلَعْصِر، َوهََذا َحَسٌن؟ َواْلَخبَُر 

َزائٌِد َعلَى َسائِِر اْْلَْخبَاِر؛ َوِزيَاَدةُ اْلَعْدِل « َوَوْقُت اْلَعْصِر َما لَْم تَِغْب الشاْمسُ »الاِذي فِيِه 

 َوَكَذلَِك هَُو َزائٌِد َعلَى اْلَخبَِر الاِذي قَْد َذَكْرنَا قَْبُل بِإِْسنَاِدِه. َواِجٌب قَبُولُهَا؟

؟ ، َوهََذا « َمْن أَْدَرَك َرْكَعةً ِمْن اْلَعْصِر قَْبَل أَْن تَْغُرَب الشاْمُس فَقَْد أَْدَرَك اْلَعْصرَ »َوفِيِه 

َوََل يَِحلُّ تَْرُك « ْقُت اْلَعْصِر َما لَْم تَْصفَرا الشاْمسُ َووَ »اْلَخبَُر َزائٌِد َعلَى اآْلثَاِر الاتِي فِيهَا 

ُ َعلَْيِه  -أَناهُ »ِزيَاَدِة اْلَعْدِل َوهَِذِه اْْلَْخبَاُر ُكلُّهَا َزائَِدةٌ َعلَى اْْلَْخبَاِر الاتِي فِيهَا  َصلاى َّللاا

هَا فِيِه بِاْْلَْمِس َوْقتًا َصلاى اْلَمْغِرَب فِي اْليَْوِم الثاانِي فِي  -َوَسلاَم  اْلَوْقِت الاِذي َصَلا

 « .َواِحًدا

: أَناهُ لَْيَس لِْلَمْغِرِب إَلا َوْقٌت َواِحٌد؛ وَ  هَُو َوهَِذِه اْْلَْخبَاُر ُكلُّهَا ُمْبِطلَةٌ قَْوَل َمالٍِك َوالشاافِِعيِّ

ُ تََعالَى ِمْن : ِمْنهَا: َما قَْد َصحا -قَْوٌل يَْبطُُل ِمْن ِجهَاٍت  ا َسنَْذُكُرهُ بِإِْسنَاِدِه إْن َشاَء َّللاا ِمما

قََرأَ فِي َصََلِة اْلَمْغِرِب ُسوَرةَ اْْلَْعَراِف، َوُسوَرةَ الطُّوِر، » -َعلَْيِه الساََلُم  -أَناهُ 

 « .َواْلُمْرَسََلتِ 

ِ ِمْن هََذا.ُمَصلِّ  -َعلَْيِه الساََلُم  -فَلَْو َكاَن َما قَالُوهُ لََكاَن   يًا لَهَا فِي َغْيِر َوْقتِهَا؛ َوَحاَشا َّلِلا
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ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَنٍَس َعْن النابِيِّ ■  ُر » -َصلاى َّللاا َل َعلَْيِه السافَُر يَُؤخِّ أَناهُ َكاَن إَذا َعجا

ِل َوْقِت اْلَعْصِر فَيَْجَمُع بَْينَهَُما؛ َويُؤَ  ُر اْلَمْغِرَب َحتاى يَْجَمَع بَْينَهَُما، َوبَْيَن الظُّْهَر إلَى أَوا خِّ

ينَاهُ ِمْن طَِريِق اْبِن ُعَمَر أَْيًضا « اْلِعَشاِء ِحيَن يَِغيُب الشافَقُ  إَذا َجدا بِِه »َوهََكَذا ُروِّ

فَرُ   .)صحيح(« السا

َجَمَع بَْيَن  -َعلَْيِه الساََلُم  -هُ قال المؤلف: َوهََذا اْلَخبَُر: يَْقِضي َعلَى ُكلِّ َخبٍَر َجاَء بِأَنا 

َصََلتَْي: الظُّْهِر َواْلَعْصِر؛ َوبَْيَن َصََلتَْي: اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء فِي السافَِر؛ َوََل َسبِيَل إلَى 

ا فِي َغْيِر السافَِر: فَََل َسبِيَل أَْلبَتاةَ إلَ  ى ُوُجوِد َخبٍَر ُوُجوِد َخبٍَر يَُخالُِف َما َذَكْرنَا؟ ، َوأَما

 فِيِه: اْلَجْمُع بِتَْقِديِم اْلَعْصِر إلَى َوْقِت الظُّْهِر.

 َوََل بِتَأِْخيِر الظُّْهِر إلَى أَْن يَُكبَِّر لَهَا فِي َوْقِت اْلَعْصِر؛ َوََل بِتَأِْخيِر اْلَمْغِرِب إلَى أَْن يَُكبِّرَ 

 لَهَا بَْعَد َمِغيِب الشافَِق.

فَِة َوََل بِتَْقِديِم ا ْلَعتََمِة إلَى قَْبِل ُغُروِب الشافَِق، فَإِْذ ََل َسبِيَل إلَى هََذا؛ فََمْن قَطََع بِهَِذِه الصِّ

نَِن الثاابِتَِة، َونَ  ْحُن َعلَى تِْلَك اْْلَْخبَاِر الاتِي فِيهَا اْلَجْمُع؛ فَقَْد أَْقَدَم َعلَى اْلَكِذِب َوُمَخالَفَِة السُّ

َن الظُّْهِر َواْلَعْصِر؛ ثُما بَْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء أَبًَدا بََِل َضُروَرٍة َوََل ُعْذٍر، نََرى اْلَجْمَع بَيْ 

 ِ َر الظُّْهَر َكَما فََعَل َرُسوُل َّللاا نَِن؛ لَِكْن بِأَْن يَُؤخِّ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوََل ُمَخالَفَةَ لِلسُّ  -َصلاى َّللاا

فَيُْبتََدأُ فِي َوْقتِهَا َويَُسلُِّم ِمْنهَا َوقَْد َدَخَل َوْقُت اْلَعْصِر؛ فَيَُؤذاُن لِْلَعْصِر، إلَى آِخِر َوْقتِهَا؛ 

ُر اْلَمْغِرُب َكَذلَِك إلَى آِخِر َوْقتِهَا؛ فَيَُكبُِّر لَهَا فِي َوْقتِهَا  َويُقَاُم َوتَُصلاى فِي َوْقتِهَا؛ َوتَُؤخا

 َخَل َوْقُت اْلِعَشاِء: فَيَُؤذاُن لَهَا َويُقَاُم َوتَُصلاى اْلِعَشاُء فِي َوْقتِهَا..َويَُسلُِّم ِمْنهَا، َوقَْد دَ 

ِ »َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َصلاى لَنَا َرُسوُل َّللاا الظُّْهَر َواْلَعْصَر  -َصلاى َّللاا

 .)صحيح(« ي َغْيِر َخْوٍف َوََل َسفَرٍ َجِميًعا، َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء َجِميًعا فِ 

ِ »َعْن اْبِن َعبااٍس ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َجَمَع َرُسوُل َّللاا بَْيَن الظُّْهِر َواْلَعْصِر،  -َصلاى َّللاا

ا أََراَد إلَى بِاْلَمِدينَِة، ِمْن َغْيِر َخْوٍف َوََل َمطٍَر؟ قِيَل َِلْبِن َعبااٍس: مَ  -َواْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء 

تَهُ   )صحيح(« َذلَِك؟ . قَاَل: أََراَد أَْن ََل يُْحِرَج أُما

ِ اْلَحْمُد  -قال المؤلف: َولَْيَس فِي هََذْيِن اْلَخبََرْيِن ِخََلٌف لِقَْولِنَا  َوََل ِصفَةُ اْلَجْمِع؛  -َوَّلِلا

 فَبَطََل التاَعلُُّق بِِهَما َعلَْينَا.

ِ »الطُّفَْيِل: أَنا ُمَعاَذ ْبَن َجبٍَل أَْخبََرهُْم َعْن أَبِي ■  ُ  -أَناهُْم َخَرُجوا َمَع َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ِ  -َعلَْيِه َوَسلاَم  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فِي َغْزَوِة تَبُوَك فََكاَن َرُسوُل َّللاا يَْجَمُع بَْيَن  -َصلاى َّللاا

ََلةَ يَْوًما، ثُما َخَرَج فََصلاى الظُّْهَر الظُّْهِر َواْلَعْصِر، َوا َر الصا ْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء؛ فَأَخا

 صحيح(«)َواْلَعْصَر َجِميًعا؛ ثُما َدَخَل ثُما َخَرَج فََصلاى اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء َجِميًعا

ِ »َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل ■  ُ َعلَ  -أَنا َرُسوَل َّللاا َكاَن فِي َغْزَوِة تَبُوَك إَذا  -ْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

َزاَغْت الشاْمُس قَْبَل أَْن يَْرتَِحَل َجَمَع بَْيَن الظُّْهِر َواْلَعْصِر، َوإِْن اْرتََحَل قَْبَل أَْن تَِزيَغ 
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َر الظُّْهَر َحتاى يَْنِزَل لِْلَعْصِر، َوإِْن َغابَْت الشاْمُس قَْبَل أَنْ  يَْرتَِحَل َجَمَع بَْيَن  الشاْمُس أَخا

َر اْلَمْغِرَب َحتاى يَْنِزَل لِْلِعَشاِء؛  اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء؛ َوإِْن اْرتََحَل قَْبَل أَْن يَِغيَب الشافَُق أَخا

 )ضعيف() ِمْن ِرَوايَِة ِهَشاِم ْبِن َسْعٍد َوهَُو َضِعيٌف(« ثُما يَْجَمُع بَْينَهَُما

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا النابِيا : »-بٍَل َعْن ُمَعاِذ ْبِن جَ ■  َكاَن فِي َغْزَوِة تَبُوَك إَذا  -َصلاى َّللاا

َر الظُّْهَر َحتاى يَْجَمَعهَا إلَى اْلَعْصِر؛ فَيَُصلِّيِهَما َجِميًعا  اْرتََحَل قَْبَل أَْن تَِزيَغ الشاْمُس أَخا

َصلاى الظُّْهَر َواْلَعْصَر َجِميًعا ثُما َساَر، َوَكاَن إَذا اْرتََحَل  َوإَِذا اْرتََحَل بَْعَد َزْيِغ الشاْمسِ 

َل  َر اْلَمْغِرَب َحتاى يَُصلِّيَهَا َمَع اْلِعَشاِء، َوإَِذا اْرتََحَل بَْعَد اْلَمْغِرِب َعجا قَْبَل اْلَمْغِرِب أَخا

هَا َمَع اْلَمْغِرِب. ِق يَِزيَد ْبِن أَبِي َحبِيٍب َعْن أَبِي )ضعيف() ِمْن طَِري« اْلِعَشاَء فََصَلا

الطُّفَْيِل، َوََل يَْعلَُم أََحٌد ِمْن أَْصَحاِب اْلَحِديِث لِيَِزيَد َسَماًعا ِمْن أَبِي الطُّفَْيِل؟ َوالثاانِي: أَنا 

جْ  ينَا أَبَا الطُّفَْيِل " َصاِحُب َرايَِة اْلُمْختَاِر " َوُذِكَر: أَناهُ َكاَن يَقُوُل بِالرا َعِة َوالثاالُِث: أَنانَا ُروِّ

ِحيِح  ِد ْبِن إْسَماِعيَل اْلبَُخاِريِّ ُمَؤلِِّف الصا أَناهُ قَاَل: قُْلت لِقُتَْيبَِة: َمَع َمْن َكتَْبت  -َعْن ُمَحما

َث الاِذي َذَكْرنَا َعْن اللاْيِث َحِديَث يَِزيَد ْبِن أَبِي َحبِيٍب َعْن أَبِي الطُّفَْيِل؟ يَْعنِي هََذا اْلَحِدي

: َكاَن َخالٌِد اْلَمَدائِ  نِيُّ بَِعْينِِه؟ قَاَل: فَقَاَل لِي قُتَْيبَةُ: َكتَْبته َمَع َخالٍِد اْلَمَدائِنِيِّ قَاَل اْلبَُخاِريُّ

يُوِخ؟ يُِريُد: أَناهُ َكاَن يُْدِخُل فِي ِرَوايَتِِهْم َما لَْيَس مِ   ْنهَا(يُْدِخُل اْْلََحاِديَث َعلَى الشُّ

ِ »َعْن أَبِي َمْسُعوٍد ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َجْبَرائِيُل نََزَل َعلَى َرُسوِل َّللاا ِحيَن  -َصلاى َّللاا

ِد « َصاَر ِظلُّ ُكلِّ َشْيٍء ِمْثلَهُ َوأََمَرهُ بَِصََلِة الظُّْهرِ  )ضعيف منقطع() أَبَو بَْكِر ْبَن ُمَحما

 لَْم يُولَْد إَلا بَْعَد َمْوِت أَبِي َمْسُعود( ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزمٍ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن النابِيِّ ■  َمثَلُُكْم َوَمثَُل أَْهِل اْلِكتَاِب، ثُما َذَكَر » -َصلاى َّللاا

ِف الناهَاِر َعلَى قِيَراٍط، فََعِملَْت اْْلَُجَراَء الاِذيَن َعِملُوا ِمْن َغْدَوٍة إلَى نِصْ  -َعلَْيِه الساََلُم  -

اْليَهُوُد، ثُما الاِذيَن َعِملُوا ِمْن نِْصِف الناهَاِر إلَى َصََلِة اْلَعْصِر َعلَى قِيَراٍط؛ فََعِملَْت 

ْحُن؟ الناَصاَرى، ثُما الاِذيَن َعِملُوا ِمْن اْلَعْصِر إلَى َمِغيِب الشاْمِس َعلَى قِيَراطَْيِن، َوهُْم نَ 

فََغِضبَْت اْليَهُوُد َوالناَصاَرى؛ فَقَالُوا: َما لَنَا أَْكثَُر َعَمًَل َوأَقَلُّ َعَطاًء؟ فَقَاَل: هَْل نَقَْصتُُكْم 

 )صحيح(« ِمْن َحقُِّكْم؟ قَالُوا: ََل؛ قَاَل: فََذلَِك فَْضلِي أُوتِيِه َمْن أََشاءُ 

ِ أَنا َرسُ »َعْن النُّْعَماِن ْبِن بَِشيٍر: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -وَل َّللاا َكاَن يَُصلِّي اْلِعَشاَء  -َصلاى َّللاا

.)ضعيف() بَِشيُر ْبُن ثَابٍِت لَْم يَْرِو َعْنهُ أََحٌد نَْعلَُمهُ إَلا « اآْلِخَرةَ لَِمِغيِب اْلقََمِر لَْيلَةَ ثَالِثَةٍ 

ا اْلَحِديَث، َوقَْد ُوثَِّق َوتُُكلَِّم فِيِه، َوهَُو إلَى أَبُو بِْشٍر، َوََل َرَوى َعْنهُ أَبُو بِْشٍر إَلا هَذَ 

اْلَجهَالَِة أَْقَرُب ، َوَحبِيُب ْبُن َسالٍِم َمْولَى النُّْعَماِن ْبِن بَِشيٍر َوَكاتِبُهُ؛ َولَْيَس َمْشهُوَر اْلَحاِل 

َواِة.(  فِي الرُّ

ِل أَ  لََواِت فِي أَوَّ ْوقَاتَِها أَْفَضُل َعلَى ُكلِّ َحاٍل َحاَشا ]َمْسأَلَةٌ تَْعِجيُل َجِميِع الصَّ

 999اْلَعتََمِة[م
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ِل أَْوقَاتِهَا أَْفَضُل َعلَى ُكلِّ َحاٍل؛ َحاَشا  لََواِت فِي أَوا قال ابن حزم: َوتَْعِجيُل َجِميِع الصا

ْفَضُل؛ إَلا أَْن يَُشقا َذلَِك اْلَعتََمِة؛ فَإِنا تَأِْخيَرهَا إلَى آِخِر َوْقتِهَا فِي ُكلِّ َحاٍل َوُكلِّ َزَماٍن أَ 

ةً،  ِة اْلَحرِّ َخاصا ةً فِي ِشدا ْفُق بِِهْم أَْولَى، َوَحاَشا الظُّْهِر لِْلَجَماَعِة َخاصا َعلَى النااِس؛ فَالرِّ

ْبَراُد بِهَا إلَى آِخِر َوْقتِهَا أَْفَضُل.  فَاْْلِ

ِ تََعالَى: }َوَساِرعُ  [ ، ٥٣٣وا إِلَى َمْغفَِرٍة ِمْن َربُِّكْم{ ]آل عمران: بُْرهَاُن َذلَِك: قَْوُل َّللاا

بُوَن{ ٥٠َوقَاَل تََعالَى: }َوالساابِقُوَن الساابِقُوَن{ ]الواقعة:   [ }أُولَئَِك اْلُمقَرا

 -أقوال الصحابة و الفقهاء :

َماَعِة ، َوالتاْهِجيُر بِصَلة ِمْن التاْغلِيِس بِهَا؛ ِْلَناهُ أَْكثَُر لِْلجَ  بح أََحبُّ صتَأِْخيُر صَلة ال■ 

ْيِف أَْعَجُب إلَيا ، َوتَأْ  : َوأَْن يُْبِرَد بِهَا فِي الصا تَاِء أََحبُّ إلَيا ِخيُر صَلة الظهر فِي الشِّ

ْمُس ، وتعجيل المغرب أحب ، َوتَأِْخيُروالعشاء أَْفَضُل،  العصر أََحبُّ  َما لَْم تَْصفَرا الشا

 إلَى طُلُوِع اْلفَْجِر.)أبو حنيفة(َوَوْقتُهَا يَْمتَدُّ 

يستحب التغليس في صَلة الصبح ، َوفِي َصََلِة الظُّْهِر: أَْن تَُصلاى فِي اْلبَْرِد َواْلَحرِّ ■

تَُصلاى اْلَعْصُر َوالشاْمُس بَْيَضاُء نَقِياةٌ َوتَْعِجيُل اْلَمْغِرِب إَلا  ًعا، وَ إَذا فَاَء اْلفَْيُء ِذَرا

 ِر؛ فَََل بَأَْس بِأَْن تَُمدا اْلِميلَْيِن َونَْحِوِهَما ، َواْلَعتََمةُ: إْثَر َمِغيِب الشافَِق قَلِيًَل.)مالك(لِْلُمَسافِ 

 َوْقُت اْلَعتََمِة إلَى َصََلِة اْلفَْجِر.)روى عن ابن عباس وأبي هريرة (■ 

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل ■  ِ َسأَ »َعْن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ْلُت َرُسوَل َّللاا : أَيُّ اْلَعَمِل -َصلاى َّللاا

ِ؛ قُْلُت: ثُما  ؟ قَاَل: اْلِجهَاُد فِي َسبِيِل َّللاا ِل َوْقتِهَا، قُْلُت: ثُما أَيُّ ََلةُ فِي أَوا أَْفَضُل؟ قَاَل: الصا

؟ قَاَل: بِرُّ اْلَوالَِدْينِ   .)صحيح(« أَيُّ

 -ََل يُبَالِي بَْعَض تَأِْخيِرهَا إلَى نِْصِف اللاْيِل  -َعلَْيِه الساََلُم  -َكاَن »بُو بَْرَزةَ قَاَل أَ ■ 

َوََل يُِحبُّ الناْوَم قَْبلَهَا َوََل اْلَحِديَث بَْعَدهَا َوَكاَن يَُصلِّي الظُّْهَر  -يَْعنِي اْلِعَشاَء اآْلِخَرةَ 

ُجُل إلَى أَْقَصى اْلَمِدينَِة َوالشاْمُس َحياةٌ،  ِحيَن تَُزوُل الشاْمُس، َواْلَعْصرَ  ِحيَن يَْذهَُب الرا

ُجُل فَيَْنظُُر إلَى َوْجِه َجلِيِسِه الاِذي يَْعِرُف فَيَْعِرفُهُ،  ْبَح فَيَْنَصِرُف الرا َوَكاَن يَُصلِّي الصُّ

تِّيَن إلَى اْلِمائَةِ   .)صحيح(« َوَكاَن يَْقَرأُ فِيهَا بِالسِّ

ِ »اْبِن ُعَمَر  َعنْ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َمَكْثنَا َذاَت لَْيلٍَة نَْنتَِظُر َرُسوَل َّللاا لَِصََلِة  -َصلاى َّللاا

يَْعنِي ثُلَُث اللاْيِل فَقَاَل: إناُكْم  -اْلِعَشاِء اآْلِخَرِة، فََخَرَج إلَْينَا ِحيَن َذهََب ثُلُثُهُ أَْو بَْعَدهُ 

تِي لََصلاْيت بِِهْم لَتَْنتَِظُروَن صَ  ََلةً َما يَْنتَِظُرهَا أَْهُل ِديٍن َغْيُرُكْم، َولَْوََل أَْن يَْثقَُل َعلَى أُما

ََلةَ َوَصلاى ُن فَأَقَاَم الصا  صحيح(«)هَِذِه السااَعةَ، ثُما أََمَر اْلُمَؤذِّ
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ِ »عن أَنََس ْبَن َمالٍِك يَقُوُل ■  َر َرُسوُل َّللاا ُ  -أَخا اْلِعَشاَء َذاَت لَْيلٍَة  - َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

 صحيح(«)إلَى َشْطِر اللاْيِل، أَْو َكاَد يَْذهَُب َشْطُر اللاْيلِ 

ِ »َعائَِشةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَْعتََم َرُسوُل َّللاا ةُ اللاْيلِ  -َصلاى َّللاا « َذاَت لَْيلٍَة َحتاى َذهََب َعاما

 .)صحيح(

ِ »َعْن أَبِي َذرٍّ قَاَل ■  ُن َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَذاَن ُمَؤذِّ بِالظُّْهِر فَقَاَل النابِيُّ  -َصلاى َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - أَْبِرْد أَْبِرْد، أَْو قَاَل: اْنتَِظْر اْنتَِظْر، إنا ِشداةَ اْلَحرِّ ِمْن فَْيِح  -َصلاى َّللاا

: َحتاى َرأَْينَا فَْيَء التُّلُولِ َجهَنا  ََلِة، قَاَل أَبُو َذرٍّ « َم، فَإَِذا اْشتَدا اْلَحرُّ فَأَْبِرُدوا َعْن الصا

 .)صحيح(

ِ »َعْن َخبااٍب ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َشَكْونَا إلَى َرُسوِل َّللاا ْمَضاِء فَلَْم  -َصلاى َّللاا ِشداةَ الرا

 )صحيح(« يَْشُكنَا

: أَْن َصلِّ الظُّْهَر إَذا َزالَْت ■  أَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب َكتََب إلَى أَبِي ُموَسى اْْلَْشَعِريِّ

 الشاْمُس َوأَْبِرد.)صحيح(

: أَْن َصلِّ الظُّْهَر ِحيَن تَِزيُغ ■  أَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب َكتََب إلَى أَبِي ُموَسى اْْلَْشَعِريِّ

ِحيَن تُْدِرُك، َوَصلِّ اْلَعْصَر َوالشاْمُس بَْيَضاُء نَقِياةٌ، َوَصلِّ َصََلةَ اْلَمْغِرِب  الشاْمُس أَوْ 

: أَْي ِحيَن -ِحيَن تَْغُرُب الشاْمُس، َوَصلِّ َصََلةَ اْلِعَشاِء ِمْن اْلِعَشاِء إلَى نِْصِف اللاْيِل 

 َواٍد؛ َوأَِطْل اْلقَِراَءةَ.)صحيح(تَبِيُت، َوَصلِّ َصََلةَ اْلفَْجِر بَِغلٍَس، أَْو بِسَ 

ِ ْبِن َشقِيٍق: ■  َخَطبَنَا اْبُن َعبااٍس يَْوًما بَْعَد اْلَعْصِر َحتاى َغُربَْت الشاْمُس »َعْن َعْبِد َّللاا

ََلةَ، فََجاَء َرُجٌل ِمْن بَنِي تَِميمٍ  ََلةَ الصا ََل يَْفتُُر  َوبََدْت النُُّجوُم، َوَجَعَل النااُس يَقُولُوَن: الصا

ناِة، ََل أُما لََك َرأَْيُت َرسُ  ََلةَ فَقَاَل لَهُ اْبُن َعبااٍس: أَتَُعلُِّمنِي بِالسُّ ََلةَ الصا وَل َوََل يَْنثَنِي: الصا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا  حيح(ص«)َجَمَع بَْيَن الظُّْهِر َواْلَعْصِر، َواْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء. -َصلاى َّللاا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا اْبَن ُعَمَر َكاَن يَقُوُل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاا إنا الاِذي »يَقُوُل  -َصلاى َّللاا

 ، فَقُْلت لِنَافٍِع: َحتاى تَِغيَب الشاْمُس؟ قَاَل: نََعْم.()صحيح(« تَفُوتُهُ َكأَناَما ُوتَِر أَْهلَهُ َوَمالَهُ 

ََلةَ إلَى » صلى َّللا عليه وسلم قال رسول َّللا■ ُروا الصا تِي بَِخْيٍر َما لَْم يَُؤخِّ ََل تََزاُل أُما

ْلِت ْبِن بَْهَراُم(« اْشتِبَاِك النُُّجومِ   )ضعيف() ُمْرَسٌل؛ لَْم يُْسنَْد إَلا ِمْن طَِريِق الصا

 ■ ِ ُ  -َعْن َرافِِع ْبِن َخِديٍج أَنا َرُسوَل َّللاا أَْسفُِروا بَِصََلِة »قَاَل:  -َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

أَْسفُِروا بِاْلفَْجِر، فَُكلاَما أَْسفَْرتُْم فَإِناهُ أَْعظَُم لِِْلَْجِر أَْو « »اْلَغَداِة، فَإِناهُ أَْعَظُم ِْلَْجِرُكمْ 

 صحيح(«)ِْلَْجِرُكمْ 

ةَ   -لَهُْم فِيِه إَذا أُِضيَف إلَى الثاابِِت ِمْن فِْعلِِه  قال المؤلف: َواْلَخبَُر َصِحيٌح إَلا أَناهُ ََل ُحجا

فِي التاْغلِيِس؛ َحتاى إناهُ لَيَْنَصِرُف َوالنَِّساُء ََل يُْعَرْفَن، أَْو ِحيَن يَْعِرُف  -َعلَْيِه الساََلُم 
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ُجُل َوْجهَ َجلِيِسِه الاِذي َكاَن يَْعِرفُهُ؛ َوأَنا هََذا َكاَن اْلُمَدا َوُم َعلَْيِه ِمْن ِعمله عليه السَلِم الرا

ْسفَاَر اْلَمأُْموَر بِِه إناَما هَُو بِأَْن يَْنقَِضَي طُلُوُع اْلفَْجِر َوََل يَُصلَِّي َعلَى َشكٍّ  ، َصحا أَنا اْْلِ

ْثُم؟ قُْلنَا : هََذا ََل يُْنَكُر فِي لَُغِة ِمْنهُ فَإِْن قِيَل: إناهُ ََل أَْجَر فِي َغْيِر هََذا، بَْل َما فِيِه إَلا اْْلِ

َ تََعالَى يَقُوُل }َولَْو أَناهُْم قَالُوا َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا َواْسَمْع َواْنظُْرنَا لََكاَن خَ  ْيًرا اْلَعَرِب؛ ِْلَنا َّللاا

ِ  [ َوََل َخْيَر فِي ِخََلِف َذلَِك َوِمْن اْلبَاِطِل أَْن يَُكونَ ٤٦لَهُْم َوأَْقَوَم{ ]النساء:   -َرُسوُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  تَهُ َوأَْصَحابَهُ اْلَمَشقاةَ فِي تَْرِك الناْوِم أَلَذا َما يَُكوُن،  -َصلاى َّللاا يَُكلُِّف أُما

ْبِح  َجاِل َوالنَِّساِء إلَى َصََلِة الصُّ  : َعَمًَل فِيِه َمَشقاةٌ َوُكْلفَةٌ َوَحِطيطَةٌ ِمنْ -َوُخُروُج الرِّ

ِ تََعالَى ِمْن هََذا؛ فَهََذا ِضدُّ  اَحِة؛ َحاَشا َّلِلا اْْلَْجِر؛ َويَْمنَُعهُْم اْلفَْضَل َواْْلَْجَر َمَع الرا

 الناِصيَحِة، َوَعْيُن اْلِغشِّ َواْلَحَرِج َوالظُّْلِم.

 999ٍن َوَمَكاٍن[م]َمْسأَلَةٌ َوْقُت الظُّْهِر أَْطَوُل ِمْن َوْقِت اْلَعْصِر أَبًَدا فِي ُكلِّ َزَما

قال ابن حزم: َوْقُت الظُّْهِر أَْطَوُل ِمْن َوْقِت اْلَعْصِر أَبًَدا فِي ُكلِّ َزَماٍن َوَمَكاٍن؛ ِْلَنا 

يَاَدِة َعلَى  ابَِعِة، َويَأُْخُذ ِظلُّ اْلقَائِِم فِي الزِّ ِل السااَعِة السا َواِل فِي أَوا الشاْمَس تَأُْخُذ فِي الزا

َواِل  -قَائِِم ِمْثِل الْ  ِل  -بَْعَد طَْرِح ِظلِّ الزا ا فِي ُخُمِسهَا اْْلَوا فِي َصْدِر السااَعِة اْلَعاِشَرِة؛ أَما

ْبِح  ِل: ََل يَتََجاَوُز َذلَِك أَْصًَل فِي ُكلِّ َزَماٍن َوَمَكاٍن؟ َوَوْقُت َصََلِة الصُّ إلَى ثُلُثِهَا اْْلَوا

ِرِب أَبًَدا فِي ُكلِّ َزَماٍن َوَمَكاٍن؛ ِْلَنا الاِذي ِمْن طُلُوِع اْلفَْجِر ُمَساٍو لَِوْقِت َصََلِة اْلَمغْ 

ِل طُلُوِع الشاْمِس، َكاَلاِذي ِمْن آِخِر ُغُروِب الشاْمِس إلَى ُغُروِب الشافَِق   -الثاانِي إلَى أَوا

تَاِء؛ فِي ُكلِّ َوْقٍت َوَمَكاٍن؛ يَتا  -الاِذي هَُو اْلُحْمَرةُ أَبًَدا  ْيِف، َويَِضيُق فِي الشِّ ِسُع فِي الصا

 لِِكبَِر اْلقَْوِس َوِصَغِرِه.

ََلتَْيِن أَبًَدا: هَُو أَقَلُّ ِمْن َوْقِت الظُّْهِر َوَوْقِت اْلَعْصِر؛ ِْلَنا َوْقَت الظُّْهِر  َوَوْقُت هَاتَْيِن الصا

اَعاِت اْلُمْختَلِفَِة َوَوْقُت هَُو ُربُُع الناهَاِر َوِزيَاَدةٌ؟ فَهَُو أَبًَدا ثَََل  ُث َساَعاٍت، َوَشْيٌء ِمْن السا

اْلَعْصِر ُربُُع الناهَاِر َغْيَر َشْيٍء فَهَُو أَبًَدا ثَََلُث َساَعاٍت، َغْيَر َشْيٍء ِمْن السااَعاِت 

 اْلُمْختَلِفَِة.

ْبِح، َوأَ  ْكثَُر َما يَُكوُن َوْقُت ُكلِّ َصََلٍة ِمْنهَُما َوََل يَْبلُُغ َذلَِك َوْقُت اْلَمْغِرِب َوََل َوْقُت الصُّ

َساَعتَْيِن، َوقَْد يَُكوُن َساَعةً َواِحَدةً َوُربَُع َساَعٍة ِمْن السااَعاِت اْلُمْختَلِفَِة؛ َوِهَي الاتِي يَُكوُن 

تَا َعْشَرةَ، فَِهَي تَْختَلُِف لَِذلَِك : اْثنَ -ِمْنهَا فِي أَْطَوِل يَْوٍم ِمْن السانَِة، َوأَْقَصِر يَْوٍم ِمْن السانَِة 

فِي طُولِهَا َوقَِصِرهَا؛ َوفِي اْلهَْيئَِة أَْيًضا َكَذلَِك، َوََل فَْرَق؟ َوأَْوَسُعهَا ُكلُّهَا َوْقُت اْلَعتََمِة؛ 

ِ -َزَماٍن َوَمَكاٍن  ِْلَناهُ أَْزيَُد ِمْن ثُلُِث اللاْيِل، أَْو ثُلُِث اللاْيِل َوِمْقَداِر تَْكبِيَرٍة فِي ُكلِّ  ، َوبِاَّلَلا

 تََعالَى التاْوفِيُق.

 999]َمْسأَلَةٌ فِي بَيَان الشَّفَِق َواْلفَْجِر وتعريفهما َوبَيَان أنواعهما[م

ُل: هَُو اْلُمْستَِطيُل اْلُمْستََدقُّ َصاِعًدا فِي  -اْلفَْجُر: فَْجَراِن  فَُق: َشفَقَاِن. َواْلفَْجُر اْْلَوا َوالشا

ْرَحاِن، َوتَْحُدُث بَْعَدهُ ظُْلَمةٌ فِي اْْلُفُِق  ْرُب -اْلفَلَِك َكَذنَِب السِّ : ََل يَْحُرُم اْْلَْكُل َوََل الشُّ
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ْبِح  ائِِم؛ َوََل يَْدُخُل بِِه َوْقُت َصََلِة الصُّ ِة -َعلَى الصا : هََذا ََل ِخََلَف فِيِه ِمْن أََحٍد ِمْن اْْلُما

: هَُو اْلبَيَاُض الاِذي يَأُْخُذ فِي َعْرِض الساَماِء فِي أُفُِق اْلَمْشِرِق فِي َمْوِضِع ُكلِّهَا. َواآْلَخرُ 

َمةُ َضْوئِهَا، َويَْزَداُد بَيَاُضهُ؛  طُلُوِع الشاْمِس فِي ُكلِّ َزَماٍن، يَْنتَقُِل بِاْنتِقَالِهَا، َوهَُو ُمقَدِّ

ْوِم َوَوْقُت اْْلََذاِن لَِصََلِة َوُرباَما َكاَن فِيِه تَْوِريٌد بُِحْمَرِة بَ  ِديَعٍة، َوبِتَبَيُّنِِه يَْدُخُل َوْقُت الصا

ََلِة بِتَبَيُّنِِه؟ فَََل ِخََلَف فِيِه ِمْن أََحٍد ِمْن  ا ُدُخوُل َوْقِت الصا ْبِح َوَوْقُت َصََلتِهَا. فَأَما الصُّ

فَقَاِن: فَأََحُدهَُما اْلُحْمرَ  ا الشا ِة َوأَما َوالثاانِي: اْلبَيَاُض، فََوْقُت اْلَمْغِرِب ِعْنَد اْبِن أَبِي  -ةُ اْْلُما

ِد ْبِن اْلَحَسِن، َواْلَحَسِن  ، َوأَبِي يُوُسَف، َوُمَحما ، َوَمالٍِك، َوالشاافِِعيِّ لَْيلَى، َوُسْفيَاَن الثاْوِريِّ

، َوَداُود َوَغْيِرِهْم  ََلِة اْلَعتََمِة بَِمِغيِب اْلُحْمَرِة؟ َوهَُو : يَْخُرُج َويَْدُخُل َوْقُت صَ -ْبِن َحيٍّ

 قَْوُل أَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل َوإِْسَحاَق.

ةً ُدوَن السافَِر  -إَلا أَنا أَْحَمَد قَاَل: يُْستََحبُّ  : أَْن ََل يَُصلَِّي إَلا إَذا -فِي اْلَحَضِر َخاصا

يِب اْلُحْمَرِة فَقَْد تَُواِريهَا اْلُجْدَراُن َوقَاَل أَبُو َغاَب اْلبَيَاُض؛ لِيَُكوَن َعلَى يَقِيٍن ِمْن َمغِ 

، َوأَبُو ثَْوٍر: ََل يَْخُرُج َوْقُت اْلَمْغِرِب َوََل يَْدُخلُ  ِ ْبُن اْلُمبَاَرِك، َواْلُمَزنِيُّ  َحنِيفَةَ، َوَعْبُد َّللاا

: قَْد  ِ َوْقُت اْلَعتََمِة إَلا بَِمِغيِب اْلبَيَاِض؟ قَاَل َعلِيٌّ ُ َعلَْيِه  -َصحا أَنا َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

َحدا ُخُروَج َوْقِت اْلَمْغِرِب، َوُدُخوَل َوْقِت اْلَعتََمِة بَِمِغيِب نُوِر الشافَِق؛ َوالشافَُق:  -َوَسلاَم 

 يَقَُع فِي اللَُّغِة َعلَى اْلُحْمَرِة، َوَعلَى اْلبَيَاِض.

بَِغْيِر نَصٍّ َوََل إْجَماٍع ..  -َعلَْيِه الساََلُم  - يَُجوُز أَْن يَُخصا قَْولُهُ فَإِْذ َذلَِك َكَذلَِك؛ فَََل 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوبُْرهَاٌن قَاِطٌع؛ َوهَُو: أَناهُ قَْد ثَبََت أَنا َرُسوَل َّللاا َحدا َوْقَت  -َصلاى َّللاا

لَهُ إَذا َغاَب ال : أَوا ِل، َوُرِوَي أَْيًضا: نِْصُف اْلَعتََمِة بِأَنا فَُق، َوآِخَرهُ: ثُلُُث اللاْيِل اْْلَوا شا

 اللاْيِل.

ْمِس: أَنا اْلبَيَاَض ََل يَِغيُب  َوقَْد َعلَِم ُكلُّ َمْن لَهُ ِعْلٌم بِاْلَمطَالِِع، َواْلَمَغاِرِب، َوَدَوَراِن الشا

ِل؛ َوهَُو ا ُخُروَج أَْكثَِر اْلَوْقِت فِيِه،  -َعلَْيِه الساََلُم  -لاِذي َحدا إَلا ِعْنَد ثُلُِث اللاْيِل اْْلَوا

ِل بِيَقِيٍن، فَقَْد ثَبََت بِالناصِّ أَناهُ َداخِ  ٌل قَْبَل فََصحا يَقِينًا أَنا َوْقتَهَا َداِخٌل قَْبَل ثُلُِث اللاْيِل اْْلَوا

كٍّ فَإِْذ َذلَِك َكَذلَِك فَََل قَْوَل أَْصًَل إَلا أَناهُ: اْلُحْمَرةُ َمِغيِب الشافَِق، الاِذي هَُو اْلبَيَاُض بََِل شَ 

 بِيَقِيٍن؛ إْذ قَْد بَطََل َكْونُهُ: اْلبَيَاَض.

 -اْلحاديث واآلثار :

 .)موضوع(« َصلاى اْلَعتََمةَ قَْبَل ُغُروِب الشافَقِ  -َعلَْيِه الساََلُم  -أَناهُ ■ »

 992َصََلِة فَْرٍض َوُهَو َشاكٌّ َهْل َدَخَل َوْقتَُها أَْم ََل[م]َمْسأَلَةٌ َكبََّر لِ 

َوَمْن َكباَر لَِصََلِة فَْرٍض، َوهَُو َشاكٌّ هَْل َدَخَل َوْقتُهَا أَْم ََل؟ لَْم تُْجِزِه: َسَواٌء َوافََق اْلَوْقَت 

هَا بِِخََلِف َما أُِمَر؟ َوإِنا  َما أُِمَر أَْن يَْبتَِدئَهَا فِي َوْقتِهَا، َوقَْد قَاَل أَْم لَْم يَُوافِْقهُ؛ ِْلَناهُ َصَلا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا  « َمْن َعِمَل َعَمًَل لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرنَا فَهَُو َردٌّ » -َصلاى َّللاا



 

227 
 

ََلة َوُهَو ُموقٌِن بِأَنَّ َوْقتََها قَْد َدَخَل فَإَِذا  991بِاْلَوْقِت لَْم يَُكْن َدَخَل[م ]َمْسأَلَةٌ بََدأَ الصَّ

ْجِزِه فَلَْو بََدأَهَا َوهَُو ِعْنَد نَْفِسِه ُموقٌِن بِأَنا َوْقتَهَا قَْد َدَخَل؟ فَإَِذا بِاْلَوْقِت لَْم يَُكْن َدَخَل لَْم تُ 

أَناهُ اْلَوْقُت؛ َويَُكوُن اْلَوْقُت قَْد أَْيًضا؛ ِْلَناهُ لَْم يَُصلِّهَا َكَما أُِمَر؛ َوََل يُْجِزئُهُ إَلا َحتاى يُوقَِن 

 َدَخَل. 

 990]َمْسأَلَةٌ ِمْن َرَكَع َرْكَعتَْي اْلفَْجِر اْضطََجَع َعلَى ِشقِِّه اِْلَْيَمِن[م

ْبِح إَلا بِأَْن يَْضَطِجَع  قال ابن حزم: ُكلُّ َمْن َرَكَع َرْكَعتَْي اْلفَْجِر لَْم تُْجِزِه َصََلةُ الصُّ

ْبِح.َعلَى ِشقِّ   ِه اْْلَْيَمِن بَْيَن َسََلِمِه ِمْن َرْكَعتَْي اْلفَْجِر، َوبَْيَن تَْكبِيِرِه لَِصََلِة الصُّ

هَا  -ِعْنَدنَا  -َوَسَواٌء  هَا فِي َوْقتِهَا أَْو َصَلا ْجَعِة َعْمًدا أَْو نِْسيَانًا؛ َوَسَواٌء َصَلا تَْرُك الضا

 َعْمِد نَْوٍم.قَاِضيًا لَهَا ِمْن نِْسيَاٍن، أَْو 

ْجَعِة َعلَى اْليَِميِن  فَإِْن لَْم يَُصلِّ َرْكَعتَْي اْلفَْجِر لَْم يَْلَزْمهُ أَْن يَْضَطِجَع، فَإِْن َعَجَز َعْن الضا

لَِخْوٍف، أَْو َمَرٍض، أَْو َغْيِر َذلَِك أََشاَر إلَى َذلَِك َحْسَب طَاقَتِِه فَقَْط... فَإِْن قَالُوا: قَْد َوَرَد 

ْجَعِة َعْن اْبِن َمْسُعوٍد؟ قُْلنَا: نََعْم؛ َوَخالَفَهُ أَبُو هَُرْيَرةَ؛ َوَمَع أَبِي هَُرْيَرةَ ُسناةُ إنْ  َكاُر الضا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا ِمْن أَْمِرِه َوَعَملِِه... َوُحْكُم النااِسي هَهُنَا َكُحْكِم  -َصلاى َّللاا

ََلِة َوالطاهَاَرِة فََعلَْيِه أَْن يَأْتَِي بِِه؛ ِْلَناهُ لَْم  اْلَعاِمِد؛ ِْلَنا  َمْن نَِسَي َعَمًَل ُمْفتََرًضا ِمْن الصا

ََلِة َكَما أُِمَر، إَلا أَْن يَأْتَِي نَصٌّ بُِسقُوِط َذلَِك َعْنهُ؟ َوإِناَما يَُكوُن النِّْسيَاُن بِِخََلفِ   يَأِْت بِالصا

ْثِم ُجْملَةً هُنَا، َوفِي ُكلِّ َمَكان. -َمْيِن: أََحُدهَُما اْلَعْمِد فِي ُحكْ   ُسقُوطُ اْْلِ

: َمْن َزاَد َعَمًَل ََل يَُجوُز لَهُ نَاِسيًا، َوَكاَن قَْد أَْوفَى َجِميَع َعَملِِه الاِذي أُِمَر بِِه، -َوالثاانِي 

بِالنِّْسيَاِن لَْغًوا ََل ُحْكَم لَهُ؟ فَإِْن أَْدَرَك إَعاَدةَ فَإِنا هََذا قَْد َعِمَل َما أُِمَر، َوَكاَن َما َزاَد 

ََلِة فِي اْلَوْقِت لَِزَمهُ أَْن يَْضطَِجَع َويُِعيَد اْلفَِريَضةَ، َوإِْن لَْم يَْقِدْر َعلَى َذلَِك إَلا بَْعَد  الصا

َعاَدِة لَِما َذَكْرنَا قَبْ   ُل؟ .ُخُروِج اْلَوْقِت لَْم يَْقِدْر َعلَى اْْلِ

ََلِة؛ ِْلَناهُ لَْيَس َذلَِك َمْوِضَعهَا؛ َوََل يُْجِزُئ َعَمُل  ْجَعِة بَْعَد الصا َوََل يُْجِزئُهُ أَْن يَأْتَِي بِالضا

 َشْيٍء فِي َغْيِر َمَكانِِه، َوََل فِي َغْيِر َزَمانِِه، َوََل بِِخََلِف َما أُِمَر بِِه..

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ َعْن أَبِي ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا إَذا َصلاى أََحُدُكْم : »-َصلاى َّللاا

ْبِح فَْليَْضَطِجْع َعلَى يَِمينِهِ  ْكَعتَْيِن قَْبَل الصُّ فَقَاَل لَهُ َمْرَواُن ْبُن اْلَحَكِم: َما يُْجِزُئ « الرا

َحتاى يَْضطَِجَع َعلَى يَِمينِِه؟ قَاَل أَبُو هَُرْيَرةَ: ََل، فَبَلََغ َذلَِك اْبَن  أََحَدنَا َمْمَشاهُ إلَى اْلَمْسِجدِ 

ا يَقُوُل؟  ُعَمَر، فَقَاَل: أَْكثََر أَبُو هَُرْيَرةَ َعلَى نَْفِسِه فَقِيَل َِلْبِن ُعَمَر ِعْنَدهَا: تُْنِكُر َشْيئًا ِمما

فَبَلََغ َذلَِك أَبَا هَُرْيَرةَ، فَقَاَل: فََما َذْنبِي إْن ُكْنت َحفِْظت  قَاَل: ََل؛ َولَِكناهُ اْجتََرأَ َوَجبُنَا،

 َونَُسوا.)صحيح(
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َعْن قَبِيَصةَ ْبِن ُذَقْيٍب قَاَل: َمرا بِي أَبُو الداْرَداِء ِمْن آِخِر اللاْيِل َوأَنَا أَُصلِّي؟ فَقَاَل: ■ 

 ََلِة الناهَاِر.)صحيح(اْفِصْل بَِضْجَعٍة بَْيَن َصََلِة اللاْيِل، َوصَ 

ِ »َعْن َعائَِشةَ قَالَْت ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا إَذا َصلاى َرْكَعتَْي اْلفَْجِر  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)اْضَطَجَع َعلَى ِشقِِّه اْْلَْيَمنِ 

: أَنا أَبَا ُموَسى اْْلَْشَعِريا َوأَصْ ■  َحابَهُ َكانُوا إَذا َصلاْوا َرْكَعتَْي اْلفَْجِر َعْن ثَابٍِت اْلبُنَانِيِّ

 اْضَطَجُعوا.)صحيح(

ِد ْبِن ِسيِريَن قَاَل: أُْنبِْئت: أَنا أَبَا َرافٍِع، َوأَنََس ْبَن َمالٍِك َوأَبَا ُموَسى، َكانُوا ■  َعْن ُمَحما

 صحيح(يَْضَطِجُعوَن َعلَى أَْيَمانِِهْم إَذا َصلاْوا َرْكَعتَْي اْلفَْجِر.)

ُجُل يَِجيُء َوُعَمُر ْبُن  -َعْن ُعْثَماَن ْبِن َغيااٍث هَُو اْبُن ُعْثَماَن ■  أَناهُ َحداثَهُ قَاَل: َكاَن الرا

ِر اْلَمْسِجِد َويََضُع َجْنبَهُ فِي  ْبَح فَيَُصلِّي َرْكَعتَْيِن فِي ُمَؤخا اْلَخطااِب يَُصلِّي بِالنااِس الصُّ

ََلِة. اْْلَْرِض َويَْدُخلُ   َمَعهُ فِي الصا

ْبِح بِنِْسيَاٍن أَْو بِنَْوٍم[م  999]َمْسأَلَةٌ فَاتَْتهُ َصََلةُ الصُّ

ْبِح بِنِْسيَاٍن، أَْو بِنَْوم فَنَْختَاُر لَهُ إَذا َذَكَرهَا  َوإِْن بَْعَد طُلُوِع  -َوَمْن فَاتَْتهُ َصََلةُ الصُّ

ْبِح ، أَْن يَبْ  -الشاْمِس بِقَِريٍب أَْو بَِعيٍد  َدأَ بَِرْكَعتَْي اْلفَْجِر ثُما يَْضطَِجُع، ثُما يَأْتِي بَِصََلِة الصُّ

َوفَْرٌض َعلَى ُكلِّ َمْن َغفََل َعْن َصََلٍة بِنَْوٍم، أَْو بِنِْسيَاٍن؟ ثُما َذَكَرهَا أَْن يَُزوَل َعْن َمَكانِِه 

 اْلَمَكاَن اْلُمتاِصَل بَِذلَِك اْلَمَكاِن فََما َزاَد.. الاِذي َكاَن بِِجْسِمِه فِيِه إلَى َمَكان آَخَر؛ َولَوْ 

 -اِلحاديث واآلثار : 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ فِي َحِديِث نَْوِم النابِيِّ ■  َوأَْصَحابِِه َعْن َصََلِة  -َصلاى َّللاا

 ِ ْبِح َحتاى طَلََعْت الشاْمُس: أَنا َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - الصُّ لُوا »قَاَل لَهُْم:  -َصلاى َّللاا تََحوا

 )صحيح(« َعْن َمَكانُِكْم الاِذي أََصابَْتُكْم فِيِه اْلَغْفلَةُ فَأََمَر بََِلًَل فَأَذاَن َوأَقَاَم فََصلاى

ِ »عن أَبُي قَتَاَدةَ اْْلَْنَصاِريُّ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  َصلاى -بََعَث َرُسوُل َّللاا َجْيَش  -َّللاا

ُ  -اْْلَُمَراِء؛ فَلَْم تُوقِْظنَا إَلا الشاْمُس طَالَِعةً، فَقُْمنَا َوِهلِيَن لَِصََلتِنَا، فَقَاَل النابِيُّ  َصلاى َّللاا

ِ  -َعلَْيِه َوَسلاَم  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - ُرَوْيًدا ُرَوْيًدا َحتاى تََعالَْت الشاْمُس، قَاَل َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

َمْن َكاَن ِمْنُكْم يَْرَكُع َرْكَعتَْي اْلفَْجِر فَْليَْرَكْعهَُما فَقَاَم َمْن يَْرَكُعهَُما َوَمْن لَْم يَُكْن  -

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يَْرَكُعهَُما، ثُما أََمَر َرُسوُل َّللاا ََلِة فَيَُؤذاَن لَهَا فَقَاَم أَْن يُنَاَدى بِالصا  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا  )صحيح(« فََصلاى بِنَا -َصلاى َّللاا

قَاَل  -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: فَإِْن قِيَل: قَْد ُرِوَي فِي بَْعِض أَْلفَاِظ هََذا اْلَخبَِر: أَناهُ 

قُْلنَا: نََعْم، قَْد ُرِوَي هََذا   «ْنُكْم َصََلةَ اْلَغَداِة فَْليَْقِض َمَعهَا ِمْثلَهَاَمْن أَْدَرَك مِ »لَهُْم ِحينَئٍِذ 

 .  «لِيَُصلِّهَا أََحُدُكْم ِمْن اْلَغَداِة لَِوْقتِهَا»اللاْفظُ، َوُرِوَي 
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ََلِة فَْليَُصلِّهَا إَذا َذَكَرهَا َوِمنْ »َوُرِوَي  ، َوُرِوَي « اْلَغِد لِْلَوْقتِ  فَإَِذا َسهَا أََحُدُكْم َعْن الصا

ِ، أَنَْقِضيهَا لِِميقَاتِهَا ِمْن اْلَغِد؟ َوأَناهُْم قَالُوا: أَََل نَُصلِّي َكَذا وَ » َكَذا أَناهُْم قَالُوا: يَا َرُسوَل َّللاا

بَا َويَْقبَلُهُ ِمْنُكمْ  ُ َعْن الرِّ  « .َصََلةً قَاَل: ََل يَْنهَاُكْم َّللاا

َمْن أَْدَرَك ِمْنُكْم َصََلةَ »َصِحيٌح َوُمتافُِق اْلَمْعنَى؛ َوإِناَما يُْشِكُل ِمْن هَِذِه اْْلَْلفَاِظ  َوُكلُّ هََذا

ِميَر « اْلَغَداِة فَْليَْقِض َمَعهَا ِمْثلَهَا َل فَََل إْشَكاَل فِيِه؛ ِْلَنا الضا فِي لَُغِة اْلَعَرِب  -، َوإَِذا تُُؤمِّ

ََلِة  -َداِة " َراِجٌع إلَى " اْلغَ  - ََلِة الاتِي -ََل إلَى الصا : أَْي فَْليَْقِض َمَع اْلَغَداِة ِمْثَل هَِذِه الصا

ََلِة ِمْثَل َما فََعَل ُكلا يَْوٍم؛ فَتَتافُِق -يَُصلِّي، بََِل ِزيَاَدٍة َعلَْيهَا  : أَْي: فَْليَُؤدِّ َما َعلَْيِه ِمْن الصا

 َمْعنًى َواِحٍد، ََل يَُجوُز َغْيُر َذلَِك. اْْلَْلفَاظُ ُكلُّهَا َعلَى

ََلِة َوَما ََل تُْجِزُئ إَلَّ بِِه[م  999]َمْسأَلَةٌ ِصفَةُ الصَّ

قال ابن حزم: ََل تُْجِزُئ أََحًدا َصََلةٌ إَلا بِثِيَاٍب طَاِهَرٍة، َوَجَسٍد طَاِهٍر، فِي َمَكان 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - طَاِهٍر.. َوقَْد َذَكْرنَا أَْمَر َرُسوِل َّللاا بَِكْنِس َما َكاَن يَُصلِّي َعلَْيِه؛  -َصلاى َّللاا

ُ تََعالَى  -َعلَْيِه الساََلُم  -َوبِأَْن تُطَياَب اْلَمَساِجُد َوتُنَظاَف؛ لِقَْولِِه  الاِذي َسنَْذُكُرهُ إْن َشاَء َّللاا

؟ ، َوقَاَل تََعالَى: }َوثِيَابََك « ٍة َمْسِجًدا َوطَهُوًراَوُجِعلَْت لِي ُكلُّ أَْرٍض طَيِّبَ »بِإِْسنَاِدِه 

 فَطَهِّْر{..

هُ َشْيٌء فُِرَض اْجتِنَابُهُ[م  999]َمْسأَلَةٌ أََصاَب بََدنَهُ أَْو ثِيَابَهُ أَْو ُمَصَلَّ

هُ َشْيٌء فُِرَض اْجتِنَابُ  هُ بَْعَد أَْن َكباَر قال ابن حزم: فََمْن أََصاَب بََدنَهُ أَْو ثِيَابَهُ أَْو ُمَصَلا

ا أََصابَهُ بَْعَد َذلَِك  َوإِْن بَقَِي  -: فَإِْن َعلَِم بَِذلَِك: أََزاَل الثاْوَب -َسالًِما فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا ِمما

أُِمَر أَْن يُِزيلَهَا َما لَْم يُْؤِذِه اْلبَْرُد، َوَزاَل َعْن َذلَِك اْلَمَكاِن؛ َوأََزالَهَا َعْن بََدنِِه بَِما  -ُعْريَانًا 

 بِِه، َوتََماَدى َعلَى َصََلتِِه َوأَْجَزأَهُ َوََل َشْيَء َعلَْيِه َغْيُر َذلَِك.

ََلةَ، َوأَتَى بَِذلَِك  فَإِْن نَِسَي َحتاى َعِمَل َعَمًَل ُمْفتََرًضا َعلَْيِه ِمْن َصََلتِِه أُْلِغَي، َوأَتَما الصا

يَْسُجُد لِلساْهِو، َوإِْن َكاَن َذلَِك بَْعَد أَْن َسلاَم، َما لَْم تُْنتَقَْض طَهَاَرتُهُ؛  اْلَعَمِل َكَما أُِمَر، ثُما 

ََلةَ َمتَى َذَكَر ، فَإِْن لَْم يُِصْبهُ َذلَِك إَلا فِي َمَكان ِمْن َصََلتِِه لَْو لَْم  فَإِْن اْنتَقََضْت أََعاَد الصا

وَرِة الاتِي َمَع أُمِّ اْلقُْرآِن، أَْو َما َزاَد َعلَى يَأِْت بِِه لَْم تَْبطُْل بِِه َصََلتُ  هُ ِمْثُل قَِراَءِة السُّ

ُكوِع،  ْفِع ِمْن الرُّ ْجَدتَْيِن، َوالرا ُجوِد، َواْلُجلُوِس بَْيَن السا ُكوِع َوالسُّ الطَُّمأْنِينَِة فِي الرُّ

ةٌ؛ وَ -َواْلُجلُوِس بَْعَد التاَشهُِّد  َد : فََصََلتُهُ تَاما ْهِو فَقَْط ، فَإِْن تََعما لَْيَس َعلَْيِه إَلا ُسُجوُد السا

ََلِة إَلا فِي  ، َوََل فَْرَق، ََل يَْقِدُر َعلَى الصا َما َذَكْرنَا: بَطَلَْت َصََلتُهُ؛ َوَكاَن َكَمْن لَْم يَُصلِّ

ِ َوْقتِهَا ، فََصحا اآْلَن أَنا النااِسَي يُِعيُد أَبًَدا، لِقَْوِل رَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُسوِل َّللاا : -َصلاى َّللاا

 «..َمْن نَِسَي َصََلةً أَْو نَاَم َعْنهَا فَيَُصلِّهَا إَذا َذَكَرهَا»

َوهََكَذا اْلُحْكُم فِيَمْن نَِسَي الطاهَاَرةَ، أَْو بَْعَض أَْعَضائِِه، أَْو نَِسَي َسْتَر َعْوَرتِِه فَإِْن اْبتََدأَ 

 َذلَِك أََعاَدهَا أَبًَدا.َصََلتَهُ كَ 
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ا اْلَجاِهُل: َوهَُو الاِذي ََل يَْعلَمُ  ََلِة إَلا فِي َوْقتِهَا.. َوأَما : أَنا اْلَعاِمَد ََل يَْقِدُر َعلَى الصا  َوَصحا

: َشْيٌء -انِِه الشاْيَء إَلا فِي َصََلتِِه أَْو بَْعَدهَا َكَمْن َكاَن فِي ثِيَابِِه، أَْو بََدنِِه، أَْو فِي َمكَ 

فُِرَض اْجتِنَابُهُ لَْم يَْعلَْم بِِه فَإِناهُ يُِعيُد ُكلا َما َصلاى َكَذلَِك فِي اْلَوْقِت َكَذلَِك َوَكَذلَِك َمْن 

 اْنَكَشفَْت َعْوَرتُهُ، َوهَُو ََل يََرى.

: فَإِنا هَُؤََلِء ََل -َعلَِمهَا  َوَكَذلَِك َمْن َجِهَل فَْرًضا ِمْن فُُروِض طَهَاَرتِِه، أَْو َصََلتِِه ثُما 

َحابَةَ -إَعاَدةَ َعلَْيِهْم إَلا فِي اْلَوْقِت فَقَْط، ََل بَْعَد اْلَوْقِت؟ بُْرهَاُن َذلَِك  َرِضَي  -: أَنا الصا

ُ َعْنهُْم  ْلقِْبلَِة، َكانُوا فِي أَْرِض اْلَحبََشِة َوَغْيِرهَا، َواْلفََرائُِض تَْنِزُل؛ َكتَْحِويِل ا -َّللاا

يَاَدِة فِي َعَدِدهَا، َوَغْيِر َذلَِك؟ فَلَْم يَأُْمْرهُْم  بِإَِعاَدِة َشْيٍء ِمْن َذلَِك؛ إْذ  -َعلَْيِه الساََلُم  -َوالزِّ

 بَلََغهُ َذلَِك، َوأََمَر الاِذي َرآهُ لَْم يُتِما َصََلتَهُ أَْن يُِعيَدهَا..

ا اْلُمْكَرهُ، َواْلَعاِجُز؛  ْكَراهُ، أَْو -لِِعلاٍة أَْو َضُروَرٍة فَإِناهُ فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا َوأَما : إْن َزاَل اْْلِ

ََلِة  ُروَرةُ بَْعَد الصا ِ -الضا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -: فَقَْد تَماْت َصََلتُهُ؛ لِقَْوِل َرُسوِل َّللاا : -َصلاى َّللاا

 .  «هُ َما اْستَطَْعتُمْ إَذا أََمْرتُُكْم بِأَْمٍر فَأْتُوا ِمنْ »

هَا َكَما يَْقِدُر َواْعتَدا بَِما  ََلِة بَنَى َعلَى َما َمَضى ِمْن َصََلتِِه؛ فَأَتَما َوإِْن َزاَل َذلَِك فِي الصا

 َعِمَل ِمْنهَا قَْبَل أَْن يَْقِدَر، َوََل ُسُجوَد َسْهٍو فِي َذلَِك..

ا قَْولُنَا: إْن لَْم يُِصْبهُ َذلِ  َد تَْرَكهُ لَْم تَْبطُْل َصََلتُهُ َوأَما َك إَلا فِي َمَكان ِمْن َصََلتِِه لَْو تََعما

 بَِذلَِك، إلَى آِخِر َكََلِمنَا؛ فَِِلَناهُ قَْد َوفاى َجِميَع أَْعَماِل َصََلتِِه َسالَِمةً َكَما أُِمَر؛ َوَكانَْت تِْلكَ 

ائَِدةَ، َوإِْن َكانَْت الصا  ََلِة، َوفِي َحاٍل -ََلةُ َجائَِزةً ُدونَهَا اْْلَْعَماُل الزا : فَإِناهَا فِي ُجْملَِة الصا

ََلةُ لَبَطَلَْت َصََلتُهُ، َوَكاَن ِمْنهُ فِيهَا َما َكاَن نَاِسيًا فََزاَد فِي َد فِيهَا َما تَْبطُُل بِِه الصا  لَْو تََعما

 َعلَْيِه إَلا ُسُجوُد الساْهو َصََلتِِه َعَمًَل بِالساْهِو ََل يَُجوُز لَهُ فَلَْيسَ 

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

 يجوز غسل الرعاف في الصَلة .)مالك و أبو حنيفة(■

 من صلى وفي ثوبه نجاسة سواء كان عامدا أم ناسيا لم يعد إَل في الوقت.)مالك(■

 يُِعيُد أَبًَدا فِي اْلَعْمِد، َوالنِّْسيَاِن.)الشافعي(■ 

: َمْن َكانَْت ■  ْرهَِم اْلبَْغلِيِّ ََلِة َوَكانَْت أَْكثََر ِمْن الدِّ  -الناَجاَسةُ فِي َمْوِضِع قََدَمْيِه فِي الصا

؛  ْرهَِم اْلبَْغلِيِّ فَأَقَلا أَْي نََجاَسةٌ: بََطلَْت َصََلتُهُ َعاِمًدا َكاَن أَْو نَاِسيًا؟ فَإِْن َكانَْت قَْدَر الدِّ

ةٌ فِي اْلعَ  ، َوَكانَْت فِي فََصََلتُهُ تَاما ْرهَِم اْلبَْغلِيِّ ْمِد؛ َوالنِّْسيَاِن؟ فَإِْن َكانَْت أَْكثََر ِمْن قَْدِر الدِّ

ةٌ فِي  َمْوِضِع َوْضِع يََدْيِه، أَْو فِي َمْوِضِع َوْضِع ُرْكبَتَْيِه، أَْو ِحَذاِء إبِطَْيِه: فََصََلتُهُ تَاما

ُجوِد. اْلَعْمِد، َوالنِّْسيَاِن َواْختُلَِف َعْنهُ   إَذا َكانَْت فِي َمْوِضِع ُوقُوِع َجْبهَتِِه فِي السُّ
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ةً قَاَل: َصََلتُهُ بَاِطلَةٌ فِي اْلَعْمِد،  ةٌ فِي اْلَعْمِد، َوالنِّْسيَاِن، َوَمرا ةً قَاَل: َصََلتُهُ تَاما فََمرا

ْرهَِم إَلا أَناهَا فِي َمْوِضٍع َوالنِّْسيَاِن ، َوَمْن َصلاى َوفِي ثَْوبِِه نََجاَسةٌ أَْكثَُر ِمْن قَدْ  ِر الدِّ

َك فِي َصََلتِِه لِقِيَاٍم أَْو ُرُكوٍع أَْو  يِه، َولَْيَس َعلَى َشْيٍء ِمْن ِجْسِمِه، فَإِْن َكاَن إَذا تََحرا يَُسجِّ

َكْت الناَجاَسةُ   (: بَطَلَْت َصََلتُهُ، َوإَِلا فَََل )أبو حنيفة وبه يقول زفر-ُسُجوٍد تََحرا

ةً  -إْن َكانَْت فِي َمْوِضِع ُسُجوِدِه: فََسَدْت تِْلَك الساْجَدةُ ■  َوَكأَناهُ لَْم  -َوْحَدهَا َخاصا

َوإِْن لَْم يَْسُجْدهَا َحتاى أَتَما  -يَْسُجْدهَا؟ َوإِْن َسَجَدهَا َما َداَم فِي َصََلتِِه تَماْت َصََلتُهُ 

 ا.)أبو يوسف وقال بمثل قول المؤلف في بقية اْلمور(َصََلتَهُ بََطلَْت َصََلتُهُ ُكلُّهَ 

َواِل  ]َمْسأَلَةٌ َكاَن َمْحبُوًسا فِي َمَكان فِيِه َما يَْلَزُمهُ اْجتِنَابُهُ ََل يَْقِدُر َعلَى الزَّ

 999َعْنهُ[م

َواِل قال ابن حزم :فََمْن َكاَن َمْحبُوًسا فِي َمَكان فِيِه َما يَْلَزُمهُ اْجتِنَابُهُ ََل يَقْ  ِدُر َعلَى الزا

: فَإِناهُ يَُصلِّي َكَما -َعْنهُ، َوَكاَن َمْغلُوبًا ََل يَْقِدُر َعلَى إَزالَتِِه َعْن َجَسِدِه، َوََل َعْن ثِيَابِِه 

 هَُو، َوتُْجِزئُهُ َصََلتُهُ.

: َصلاى قَائًِما -ِرِه فَإِْن َكاَن فِي َمْوِضِع ُسُجوِدِه أَْو ُجلُوِسِه، َوََل يَْقِدُر َعلَى َمَكان َغيْ 

ُب:  نُوِّ ِمْن َذلَِك اْلَمْوِضِع َوََل يَْجلُِس َعلَْيِه، َوَكَذلَِك يُقَرِّ َوَجلََس َعلَى أَْقَرِب َما يَْقِدُر ِمْن الدُّ

إِْن َجلََس َعلَْيِه، َجْبهَتَهُ َوأَْنفَهُ ِمْن َذلَِك اْلَمَكاِن أَْكثََر َما يَْقِدُر َعلَْيِه، َوََل يََضُعهَُما َعلَْيِه، فَ 

ًدا  : -: بَطَلَْت َصََلتُهُ؟ بُْرهَاُن َذلَِك -َوهَُو قَاِدٌر َعلَى أَْن ََل يَْفَعَل  -أَْو َسَجَد َعلَْيِه ُمتََعمِّ

ُ نَْفًسا إَِل ُوْسَعهَا{ ]البقرة:  ِ تََعالَى: }َل يَُكلُِّف َّللاا ِ ٨٩٦قَْوُل َّللاا  -[ ، َوقَْوُل َرُسوِل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم صَ   «..إَذا أََمْرتُُكْم بِأَْمٍر فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستَطَْعتُمْ : »-لاى َّللاا

ََلِة ُجْملَةً[م  999]َمْسأَلَةٌ َسْتُر اْلَعْوَرِة فَْرٌض َعْن َعْيِن النَّاِظِر َوفِي الصَّ

ََلِة ُجْملَةً، َكاَن هُنَالَِك  قال ابن حزم :َوَسْتُر اْلَعْوَرِة فَْرٌض َعْن َعْيِن النااِظِر، َوفِي الصا

 أََحٌد أَْو لَْم يَُكْن.

وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َويَْحفَظُوا فُُروَجهُْم{ ]النور:  ُ تََعالَى: }قُْل لِْلُمْؤِمنِيَن يَُغضُّ  -[٣٠قَاَل َّللاا

{ ]النور: }َوقُْل لِْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنا َويَْحفَْظَن فُُرو  [ .٣٥َجهُنا

َ تََعالَى؟ َوقَاَل تََعالَى: }ُخُذوا ِزينَتَُكْم  فََمْن أَْبَدى فَْرَجهُ لَِغْيِر َمْن أُبِيَح لَهُ فَقَْد َعَصى َّللاا

 [ فَاتُّفَِق َعلَى أَناهُ َسْتُر اْلَعْوَرِة.٣٥ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد{ ]اْلعراف: 

ََلِة[م ]َمْسأَلَةٌ لَْم يَِجُد ثَْوبًا  999يستر َعْوَرته فِي الصَّ

ََلةُ بِِه أَْو أُْكِرهَ أَْو  ا َمْن ََل يَِجُد ثَْوبًا أُبِيَح لَهُ الصا قال ابن حزم:َوإِناَما هََذا لِْلَعاِمِد، َوأَما

ُ نَْفًسا إَِل ُوسْ -نَِسَي  ِ تََعالَى: }َل يَُكلُِّف َّللاا ةٌ؛ لِقَْوِل َّللاا [ ٨٩٦َعهَا{ ]البقرة: : فََصََلتُهُ تَاما

. 
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َدْت قُلُوبُُكْم{  وقَْوله تََعالَى: }َولَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح فِيَما أَْخطَأْتُْم بِِه َولَِكْن َما تََعما

ِ ١]اْلحزاب:  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -[ ؛ َولِقَْوِل َرُسوِل َّللاا تِي اْلَخطَأُ : »-َصلاى َّللاا ُرفَِع َعْن أُما

إَلا أَنا اْلقَْوَل فِي إْلَغاِء َما َعِمَل ِمْن فََرائِِض َصََلتِِه « اُن َوَما اُْستُْكِرهُوا َعلَْيهِ َوالنِّْسيَ 

َمْكُشوَف اْلَعْوَرِة نَاِسيًا، َواْلَمِجيَء بِهَا َكَما أُِمَر، َواْلبِنَاَء َعلَى َما َصلاى ُمَغطاى اْلَعْوَرِة، 

ُجوَد لِلساْهِو، َوَجَوا ْت َوالسُّ ََلِة بَِما َصلاى َكَذلَِك فِي َحاٍل ِمْن َصََلتِِه لَْو أَْسقَطَهَا تَما َز الصا

ْهِو لَِذلَِك  ََلِة: َغْيُر ُمْجتَنٍِب لَِما اُْفتُِرَض َعلَْينَا -َصََلتُهُ، َوُسُجوَد السا : َكَما قُْلنَا فِي الصا

 اْجتِنَابُهُ، َسَواًء َسَواًء َوََل فَْرق..

ةٌ اْبتََدأَ التَّْكبِيَر َمْكُشوَف اْلَعْوَرِة أَْو َغْيَر ُمْجتَنٍِب لَِما اُْفتُِرَض َعلَْيِه ]َمْسأَلَ 

 999اْجتِنَابُهُ[م

َعاِمًدا أَْو  -فَلَْو اْبتََدأَ التاْكبِيَر َمْكُشوَف اْلَعْوَرِة أَْو َغْيَر ُمْجتَنٍِب لَِما اُْفتُِرَض َعلَْيِه اْجتِنَابُهُ 

ََلِة َكَما أُِمَر؛ َوََل َصحا لَهُ ِمْنهَا  -ْو َجاِهًَل نَاِسيًا أَ  فَََل َصََلةَ لَهُ؛ ِْلَناهُ لَْم يَْدُخْل فِي الصا

 َشْيٌء يَْبنِي َعلَْيِه..

ُجِل[م ََلِة ِمْن الرَّ  992]َمْسأَلَةٌ اْلَعْوَرةُ اْلُمْفتََرُض َسْتُرَها َعلَى النَّاِظِر َوفِي الصَّ

ََلِة قال ابن حزم: وَ  ُجِل: -اْلَعْوَرةُ اْلُمْفتََرُض َسْتُرهَا َعلَى النااِظِر َوفِي الصا : ِمْن الرا

بُِر فَقَْط؛ َولَْيَس اْلفَِخُذ ِمْنهُ َعْوَرةً َوِهَي ِمْن اْلَمْرأَِة: َجِميُع ِجْسِمهَا، َحاَشا  الذاَكُر َوَحْلقَةُ الدُّ

ةُ، َواْْلََمةُ، َسَواٌء فِي ُكلِّ َذلَِك َوََل فَْرَق... اْلَوْجِه، َواْلَكفاْيِن فَقَْط، اْلُحرُّ  ، َواْلَعْبُد، َواْلُحرا

ِ تََعالَى َواِحٌد، َواْلِخْلقَةُ َوالطابِيَعةُ َواِحَدةٌ، كُ  ِة َواْْلََمِة فَِديُن َّللاا ا اْلفَْرُق بَْيَن اْلُحرا لُّ َذلَِك َوأَما

َماِء َسَواءٌ  ، َحتاى يَأْتَِي نَصٌّ فِي اْلفَْرِق بَْينَهَُما فِي َشْيٍء فَيُوقَُف ِعْنَدهُ.. فِي اْلَحَرائِِر َواْْلِ

{ ]النور:  ِ تََعالَى: }َوَل يُْبِديَن ِزينَتَهُنا إَِل لِبُُعولَتِِهنا أَْو آبَائِِهنا [ ٣٥فَإِْن قِيَل: إنا قَْوَل َّللاا

؛ ِْلَنا اْلبَْعَل فِي لَُغِة : يَُدلُّ َعلَى أَناهُ تََعالَى أََراَد اْلَحَرا ئَِر فَقُْلنَا: هََذا هَُو اْلَكِذُب بََِل َشكٍّ

َماَء ََل يَُكونُ  ُج؛ َوَما َعلِْمنَا قَطُّ أَنا اْْلِ ْوُج، َوأَْيًضا فَاْْلََمةُ قَْد تَتََزوا يُِّد، َوالزا  اْلَعَرِب: السا

: أَْبنَاٌء، َوآبَاٌء، َوأَْخَواٌل، َوأَْعمَ  اٌم، َكَما لِْلَحَرائِِر َوقَْد َذهََب بَْعُض َمْن َوهََل فِي قَْوِل لَهُنا

ِ تََعالَى: }يُْدنِيَن َعلَْيِهنا ِمْن َجَلبِيبِِهنا َذلَِك أَْدنَى أَْن يُْعَرْفَن فََل يُْؤَذْيَن{ ]اْلحزاب:  َّللاا

ُ تََعالَى بَِذلَِك ِْلَنا ا١٨ ُضوَن لِلنَِّساِء لِْلفِْسِق؛ فَأََمَر [ إلَى أَناهُ إناَما أََمَر َّللاا ْلفُسااَق َكانُوا يَتََعرا

. قَاَل َعلِيٌّ  : اْلَحَرائَِر بِأَْن يَْلبَْسَن اْلَجََلبِيَب لِيَْعِرَف اْلفُسااُق أَناهُنا َحَرائُِر فَََل يَْعتَِرُضوهُنا

ا َزلاةُ َعالٍِم َوَوْهلَةُ فَاِضٍل َعاقٍِل؛ أَْو  َونَْحُن نَْبَرأُ ِمْن هََذا التاْفِسيِر اْلفَاِسِد، الاِذي هَُو: إما

َ تََعالَى أَْطلََق اْلفُسااَق َعلَى أَْعَراِض إَماِء اْلُمْسلِِميَن،  اْفتَِراُء َكاِذٍب فَاِسٍق؛ ِْلَنا فِيِه أَنا َّللاا

ِة َوهَِذِه ُمِصيبَةُ اْْلَبَِد، َوَما اْختَلََف اْثنَاِن ِمْن أَْهِل اْْلِ  نَى بِاْلُحرا ْسََلِم فِي أَنا تَْحِريَم الزِّ

انِي بِاْْلََمِة َوََل فَْرَق، ِة َكاْلَحدِّ َعلَى الزا انِي بِاْلُحرا  َكتَْحِريِمِه بِاْْلََمِة؛ َوأَنا اْلَحدا َعلَى الزا

ِض اْْلََمِة َوََل فَرْ  ِة فِي التاْحِريِم َكتََعرُّ َض اْلُحرا َق، َولِهََذا َوِشْبِهِه َوَجَب أَْن ََل َوإِنا تََعرُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يُْقبََل قَْوُل أََحٍد بَْعَد َرُسوِل َّللاا َعلَْيِه  -إَلا بِأَْن يُْسنَِدهُ إلَْيِه  -َصلاى َّللاا

 الساََلُم..
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 -أقوال الصحابة والفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن (الفخذ ليس عورة.) َوهَُو قَْوُل اْبِن أَبِي ِذْئبٍ ■  ، َوُسْفيَاَن الثاْوِريِّ

ةُ ■  را ْكبَةُ َعْوَرةٌ، َوالسُّ ْكبَِة َوالرُّ ِة إلَى الرُّ را َجاِل: َما بَْيَن السُّ اْلَعْوَرةُ تَْختَلُِف؛ فَِهَي ِمْن الرِّ

ِة: َجِميُع َجَسِدهَا، َحاَشا اْلَوْجهَ، َواْلَكفاْيِن، َواْلقََدَمْيِن. َوِهَي  لَْيَسْت َعْوَرةٌ. َوِهَي ِمْن اْلُحرا

ْرهَِم اْلبَْغلِيِّ  ُجِل أَْكثَُر ِمْن قَْدِر الدِّ ُجِل َسَواًء َسَواًء ،فَإَِذا اْنَكَشَف ِمْن الرا ِمْن اْْلََمِة َكالرا

ََلِة؛ أَْو فِي َحاِل ِمْن َذَكِرِه؛ أَْو ِمْن اْلَمْرأَِة ِمْن فَْرِجهَا، فِي َحاِل اْستِْقبَالِِهَما اَِلْفتِتَا َح لِلصا

ُكوَع؛ أَْو فِي َحاِل اْستِْقبَالِِهَما اْلقِيَاَم: بَطَلَْت َصََلتُهَُما، فَإِْن اْنَكَشَف هََذا  اْستِْقبَالِِهَما الرُّ

ُكوِع، أَْو فِ  ي َحاِل اْلِمْقَداُر ِمْن َذَكِرِه، أَْو ِمْن فَْرِجهَا، فِي َحاِل اْلقِيَاِم، أَْو فِي َحاِل الرُّ

ُجوِد، فََستََرا َذلَِك ِحيَن اْنِكَشافِِه  : لَْم يَُضرا َذلَِك َصََلتَهَُما َشْيئًا. فَإِْن اْنَكَشَف ِمْن -السُّ

: لَْم يَُضرا َذلَِك  ْرهَِم اْلبَْغلِيِّ فَأَقَلُّ َذَكِرِه، أَْو ِمْن فَْرِجهَا، فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا قَْدُر الدِّ

ِة، َصََلتَهَُما شَ  ُجِل، أَْو اْْلََمِة، أَْو اْلُحرا ْيئًا. طَاَل َذلَِك أَْم قَُصَر ، فَإِْن اْنَكَشَف ِمْن فَِخِذ الرا

ْدِر، أَْو اْلبَْطِن، أَْو  ِة: الصا أَْو َمقَاِعِدِهَما، أَْو َوِرَكْيِهَما، أَْو ِمْن َجِميِع أَْعَضاِء اْلُحرا

ََلة.)أبو حنيفة(-: ِمْقَداُر ُرْبِع اْلُعْضِو فَأَْكثَُر -ُعنُِق الظاْهِر، أَْو الشاْعِر، أَْو الْ   : بَطَلَْت الصا

ا َعَدا اْلفَْرِج أَْكثَُر ِمْن نِْصِف اْلُعْضِو.)أبو ■  ََلةُ إَلا أَْن يَْنَكِشَف ِمما ََل تَْبطُُل الصا

 يوسف(

ََلِة فَإِناهَا تَأُْخذُ ■  قِنَاَعهَا َوتَْستَتُِر، َوتَْبنِي َعلَى َما َمَضى ِمْن  فَإِْن أُْعتِقَْت أََمةٌ فِي الصا

ََلةَ ُعْريَانًا لَِضُروَرٍة ثُما َوَجَد ثَْوبًا فَإِنا َصََلتَهُ تَْبطُُل؛  ُجُل الصا َصََلتِهَا، فَإِْن بََدأَ الرا

ِل َصََلتِِه أَْو فِي آِخِرهَا،  َويَْلَزُمهُ أَْن يَْبتَِدئَهَا َوََل بُدا، َوَسَواٌء َكاَن ُوُجوُدهُ الثاْوبَ  فِي أَوا

ُكلُّهُ َولَْو قََعَد ِمْقَداَر التاَشهُِّد، َما لَْم يَُسلِّْم، فَلَْو َزَحَم اْلَمأُْموُم َحتاى َوقََع إَزاُرهُ َوبََدا فَْرُجهُ 

َماِم  ةٌ، فَلَْو َرَكَع  : فََصََلةُ َذلِكَ -فَبَقَِي َواقِفًا َكَما هَُو َحتاى تَماْت َصََلةُ اْْلِ اْلَمأُْموِم تَاما

َماِم أَْو َسَجَد بُِسُجوِدِه: بَطَلَْت َصََلتُهُ.)أبو حنيفة(  بُِرُكوِع اْْلِ

ِة أَْو ■  ِة؛ َحاَشا َشْعَرهَا فَقَْط؛ فَلَْيَس َعْوَرةً؛ فَإِْن اْنَكَشَف َشْعُر اْلُحرا اْْلََمةُ َعْوَرةٌ َكاْلُحرا

ََلِة لَْم تُِعْد إَلا فِي اْلَوْقِت.)مالك(َصْدُرهَا أَْو َساقُهَ   ا فِي الصا

ُجِل ■  تِِه إلَى ُرْكبَتِِه  -إْن اْنَكَشَف ِمْن َعْوَرِة الرا  -أَْو َعْوَرِة اْلَمْرأَِة  -َوِهَي َما بَْيَن ُسرا

ِة، َواْْلََمِة، َحاَشا َشْعَر اْْلََمِة َوَوْجهَهَا، ِة َوَكفاْيهَا،  َوهَُو َجِميُع َجَسِد اْلُحرا َوَوْجهَ اْلُحرا

ةٌ؛ -َوَكفاْي اْْلََمِة  ََلةُ تَاما : َشْيٌء قَلا أَْو َكثَُر؛ فَإِْن ُستَِر فِي اْلَوْقِت لَْم يَُضرا َشْيئًا َوالصا

ََلةُ  -قَلا أَْو َكثَُر  -َوإِْن بَقَِي ِمْقَداَر َما  َواْلَعْمُد  النِّْسيَانُ  -َولَْم يَُغطِّ: بَطَلَْت الصا

 َسَواٌء.)الشافعي(

ََلةُ.)أبو ■  النِّْسيَاُن فِي َذلَِك َمْرفُوٌع؛ فَإِْن اْنَكَشَف َشْيٌء ِمْن اْلَعْوَرِة َعْمًدا بَطَلَْت الصا

 سليمان(
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 -اآليات واِلحاديث واآلثار:

َوَعلَيا إَزاٌر َخفِيٌف، فَاْنَحلا أَْقبَْلُت بَِحَجٍر ثَقِيٍل أَْحِملُهُ »اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمةَ قَاَل: ■ 

 ِ إَزاِري َوَمِعي اْلَحَجُر لَْم أَْستَِطْع أَْن أَْمنََعهُ َحتاى بَلَْغُت بِِه إلَى َمْوِضِعِه؛ فَقَاَل َرُسوُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -  صحيح(«)اْرِجْع إلَى إَزاِرَك فَُخْذهُ، َوََل تَْمُشوا ُعَراةً  -َصلاى َّللاا

ِ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َغَزا َخْيبََر، فََصلاْينَا  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ِعْنَدهَا َصََلةَ اْلَغَداِة بَِغلٍَس؛ فََرِكَب َرُسوُل َّللاا َوَرِكَب أَبُو  -َصلاى َّللاا

ِ طَْلَحةَ َوأَنَا َردِ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يُف أَبِي طَْلَحةَ؛ فَأَْجَرى َرُسوُل َّللاا فِي ُزقَاِق  -َصلاى َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َخْيبََر، َوإِنا ُرْكبَتِي لَتََمسُّ فَِخَذ النابِيِّ  َزاَر َعْن  -َصلاى َّللاا ثُما َحَسَر اْْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بَيَاِض فَِخِذ النابِيِّ فَِخِذِه، َحتاى إنِّي أَْنظُُر إلَى   صحيح(«)-َصلاى َّللاا

ُ َعزا َوَجلا  قال المؤلف: فََصحا أَنا اْلفَِخَذ لَْيَسْت َعْوَرةً َولَْو َكانَْت َعْوَرةً لََما َكَشفَهَا َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َرُسولِِه  ِة اْلُمطَهاِر الْ  -َصلاى َّللاا َمْعُصوِم ِمْن النااِس فِي َحاِل النُّبُوا

َسالَِة؛ َوََل أََراهَا أَنََس ْبَن َمالٍِك، َوََل َغْيَرهُ، َوهَُو تََعالَى قَْد َعَصَمهُ ِمْن َكْشِف  َوالرِّ

ِة. بَا َوقَْبَل النُّبُوا  اْلَعْوَرِة فِي َحاِل الصِّ

ُث ■ ِ يَُحدِّ ِ أَ »عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -نا َرُسوَل َّللاا َكاَن يَْنقُُل َمَعهُْم  -َصلاى َّللاا

هُ: يَا اْبَن أَِخي، لَْو َحلَْلَت إَزاَرَك  اْلِحَجاَرةَ لِْلَكْعبَِة َوَعلَْيِه إَزاُرهُ، فَقَاَل لَهُ اْلَعبااُس َعمُّ

: فََحلاهُ َوَجَعلَهُ َعلَى َمْنِكبِِه؛ فََسقَطَ َمْغِشي ًا َعلَْيِه، فََجَعْلتَهُ َعلَى َمْنِكبَِك ُدوَن اْلِحَجاَرِة قَالَ 

صحيح وكان ذلك قبل النبوة وهو من دَلئل عصمته «)فََما ُرئَِي بَْعَد َذلَِك اْليَْوِم ُعْريَانًا

 عليه الصَلة والسَلم(

ُث: ■ ِ يَُحدِّ ِ »عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم صَ  -أَنا َرُسوَل َّللاا ا بُنِيَْت  -لاى َّللاا لَما

ِ  -اْلَكْعبَةُ  ُ َعلَْيِه  -َذهََب هَُو َوَعبااٌس يَْنقََُلِن اْلِحَجاَرةَ فَقَاَل َعبااٌس لَِرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

لَى اْْلَْرِض، َوطََمَحْت اْجَعْل إَزاَرَك َعلَى َرقَبَتَِك ِمْن اْلِحَجاَرِة فَفََعَل، فََخرا إ -َوَسلاَم 

َماِء ثُما قَاَم، فَقَاَل: إَزاِري إَزاِري فَُشدا َعلَْيِه إَزاُرهُ   صحيح(«)َعْينَاهُ إلَى السا

اِمِت َضَرَب فَِخِذي َوقَاَل: إنِّي َسأَْلُت ■  ِ ْبَن الصا َعْن أَبِي اْلَعالِيَِة اْلبََراِء قَاَل: إنا َعْبَد َّللاا

ِ »َضَرَب فَِخِذي َكَما َضَرْبت فَِخَذك، َوقَاَل: أَبَا َذرٍّ فَ  ُ  -إنِّي َسأَْلُت َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

ََلةَ  -َعلَْيِه َوَسلاَم  َكَما َسأَْلتَنِي فََضَرَب فَِخِذي َكَما َضَرْبُت فَِخَذَك، َوقَاَل: َصلِّ الصا

ََلةُ َمَعهُْم  ، َوََل تَقُْل إنِّي قَْد َصلاْيُت فَََل أَُصلِّيلَِوْقتِهَا؛ فَإِْن أَْدَرَكْتَك الصا « فََصلِّ

 )صحيح(

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَلَْو َكانَْت اْلفَِخُذ َعْوَرةً لََما َمساهَا َرُسوُل َّللاا ِمْن أَبِي َذرٍّ أَْصًَل  -َصلاى َّللاا

َذرٍّ َعْوَرةً لََما َضَرَب َعلَْيهَا بِيَِدِه.. َوَما يَْستَِحلُّ  بِيَِدِه اْلُمقَداَسِة، َولَْو َكانَْت اْلفَِخُذ ِعْنَد أَبِي

ْنَساِن َعلَى  ُمْسلٌِم أَْن يَْضِرَب بِيَِدِه َعلَى َذَكِر إْنَساٍن َعلَى الثِّيَاِب، َوََل َعلَى َحْلقَِة ُدبُِر اْْلِ
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ِ »ِب أَْلبَتاةَ َوقَْد الثِّيَاِب، َوََل َعلَى بََدِن اْمَرأٍَة أَْجنَبِياٍة َعلَى الثِّيَا ُ  -َمنََع َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

ِمْن اْلقََوِد ِمْن اْلَكْسَعِة َوِهَي َضْرُب اْْلَْليَتَْيِن َعلَى الثِّيَاِب بِبَاِطِن اْلقََدِم،  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

اْلَواِهيَةَ فِي أَنا اْلفَِخَذ َعْوَرةٌ؛ فَِهَي ُكلُّهَا فَإِْن َذَكُروا اْْلَْخبَاَر «... َوقَاَل َدُعوهَا فَإِناهَا ُمْنتِنَةٌ 

ا َحِديُث ُجَوْيبٍِر  : فَإِناهُ َعْن اْبِن َجْوهٍَر؛ َوهَُو َمْجهُوٌل، َوَعْن َمْجهُولِيَن، -َساقِطَةٌ. أَما

ِه  ِحيفَةٌ ... َوفِي أَنا َوهَُو صَ  -َوُمْنقَِطٌع َوِمْن طَِريِق َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

ُد ْبُن ُعْقبَةَ،  اْلفَِخَذ َعْوَرةٌ ِمْن طَِريِق قَبِيَصةَ ْبِن ُمَخاِرٍق، فِيِه: ُسلَْيَماُن ْبُن ُسلَْيَماَن َوُمَحما

َوَجِريُر ْبُن قَطٍَن؛ َوهُْم َمْجهُولُوَن ََل يُْعَرُف َمْن هُْم. َوِمْن طَِريِق اْبِن َجْحٍش، فِيِه أَبُو 

، ُمْنقَِطٌع، َرَواهُ اْبُن ُجَرْيٍج َعْن َحبِيِب ْبِن أَبِي َكثِ  يٍر، َوهَُو َمْجهُوٌل. َوِمْن طَِريِق َعلِيٍّ

ثَابٍِت، َولَْم يَْسَمْعهُ ِمْنهُ، بَْينَهَُما َمْن لَْم يَُسما َوََل يُْدَرى َمْن هَُو، َوِرَوايَةُ َحبِيِب ْبِن أَبِي 

ْمَرةَ، َولَْم يَْسَمْعهُ ِمْنهُ، قَاَل اْبُن َمِعيٍن: بَْينَهَُما َرُجٌل لَْيَس بِثِقٍَة، ثَابٍِت َعْن َعاِصِم ْبِن ضَ 

َولَْم يَْرِوِه َعْن اْبِن ُجَرْيٍج إَلا أَبُو َخالٍِد، َوََل يُْدَرى َمْن هَُو. َوِمْن طَِريِق اْبِن َعبااٍس، فِيهَا 

ِمْن طَِريِق اْبِن َعبااٍس، فِيِه َمْجهُولُوَن ََل يُْدَرى َمْن أَبُو يَْحيَى اْلقَتااُت، َوهَُو َضِعيٌف. وَ 

 ِ : أَنا َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -هُْم. َوِمْن طَِريِق ُسْفيَاَن الثاْوِريِّ  َوهََذا ََل َشْيَء.  -َصلاى َّللاا

ْلَمْغنَِم يَْوَم بَْدٍر َوَذَكَر اْلَحِديَث. َوفِيِه َكانَْت لِي َشاِرٌف ِمْن نَِصيبِي ِمْن ا»أَنا َعلِي ًا قَاَل: ■ 

 ِ َد الناظََر إلَى ُرْكبَتَْي َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َحْمَزةَ َصعا َد الناظََر  -َصلاى َّللاا ثُما َصعا

تِِه.  )صحيح(« إلَى ُسرا

ةُ َعْوَرةً لَمَ  را ُ َحْمَزةَ َوََل َغْيَرهُ َعلَى الناظَِر إلَْيهَا.قال المؤلف: فَلَْو َكانَْت السُّ  ا أَْطلََق َّللاا

بَْيِر َعْن َجابٍِر قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْحتََجَم النابِيُّ »َعْن أَبِي الزُّ َعلَى َوِرِكِه  -َصلاى َّللاا

 )ضعيف(« . ِمْن َوْثٍء َكاَن بِهِ 

اِم َوهََذا إْسنَاٌد  -َعلَْيِه الساََلُم  -َعْوَرةً َما َكَشفَهَا  قال المؤلف: فَلَْو َكاَن اْلَوِركُ  إلَى اْلَحجا

ِحيِح َعلَى َما ََل نََراهُ  ا نَْحُن فََغانُوَن بِالصا أَْعظَُم آَمالِِهْم أَْن يَْظفَُروا بِِمْثلِِه ِْلَْنفُِسِهْم َوأَما

ةً..  ُحجا

يَق َواقِفًا َعلَى قَُزٍح يَقُوُل: يَا أَيُّهَا َعْن ُجبَْيِر ْبِن اْلُحَوْيِرِث قَالَ ■  دِّ : َرأَْيت أَبَا بَْكٍر الصِّ

 النااُس أَْصبُِحوا، َوإِنِّي َْلَْنظُُر إلَى فَِخِذِه قَْد اْنَكَشَف.)صحيح(

ِت ْبِن قَْيِس َعْن ُموَسى ْبِن أَنِِس ْبِن َمالٍِك: فََذَكَر يَْوَم اْليََماَمِة فَقَاَل: أَتَى أَنٌَس إلَى ثَابِ ■ 

اِس َوقَْد َحَسَر َعْن فَِخَذْيِه َوهَُو يَتََحناطُ.)صحيح(  ْبِن الشاما

قوله تعالى }َوَل يُْبِديَن ِزينَتَهُنا إَِل َما ظَهََر ِمْنهَا َوْليَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنا َعلَى ُجيُوبِِهنا ■

{ ]ال : }َوَل يَْضِرْبَن بِأَْرُجلِِهنا -إلَى قَْولِِه  -[٣٥نور: َوَل يُْبِديَن ِزينَتَهُنا إَِل لِبُُعولَتِِهنا

{ ]النور:  ْرِب بِاْلِخَماِر َعلَى ٣٥لِيُْعلََم َما يُْخفِيَن ِمْن ِزينَتِِهنا ُ تََعالَى بِالضا [ . فَأََمَرهُنا َّللاا

ْدرِ  . َوفِيِه نَصٌّ َعلَى إبَاَحِة َكْشِف اْلُجيُوِب، َوهََذا نَصٌّ َعلَى َسْتِر اْلَعْوَرِة، َواْلُعنُِق، َوالصا
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اْلَوْجِه؛ ََل يُْمِكُن َغْيُر َذلَِك أَْصًَل، َوهَُو قَْوله تََعالَى: }َوَل يَْضِرْبَن بِأَْرُجلِِهنا لِيُْعلََم َما 

{ ]النور:  ا يُخْ ٣٥يُْخفِيَن ِمْن ِزينَتِِهنا اقَْيِن ِمما ْجلَْيِن َوالسا فَى َوََل يَِحلُّ [ نَصٌّ َعلَى أَنا الرِّ

 إْبَداُقهُ.

 قوله تعالى }َوَل يُْبِديَن ِزينَتَهُنا إَِل َما ظَهََر ِمْنهَا(■ 

، َواْلَخاتَُم، َواْلَوْجهُ. َوَعْن اْبِن ُعَمَر:  ينَا َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل: اْلَكفُّ قال المؤلف : ُروِّ

 ، ِة، َوَكَذلَِك اْلَوْجهُ، َواْلَكفااِن، َوَعْن أَنٍَس: اْلَكفُّ حا َواْلَخاتَُم َوُكلُّ هََذا َعْنهُْم فِي َغايَِة الصِّ

 أَْيًضا َعْن َعائَِشةَ َوَغْيِرهَا ِمْن التاابِِعيَن ..

ِ »َعْن أُمِّ َعِطياةَ قَالَْت: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أََمَرنَا َرُسوُل َّللاا أَْن نُْخِرَجهُنا فِي  -َصلاى َّللاا

ِ،  اْلفِْطرِ  َواْْلَْضَحى: اْلَعَواتُِق، َواْلُحياُض، َوَذَواُت اْلُخُدوِر. قَالَْت: قُْلت يَا َرُسوَل َّللاا

 صحيح(«)إْحَدانَا ََل يَُكوُن لَهَا ِجْلبَاٌب قَاَل: لِتُْلبِْسهَا أُْختُهَا ِمْن ِجْلبَابِهَا

: َوهََذا أَْمٌر بِلُْبِسِهنا اْلجَ  ََلِة َواْلِجْلبَاُب فِي لَُغِة اْلَعَرِب قال المؤلف: قَاَل َعلِيٌّ ََلبِيَب لِلصا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -الاتِي َخاطَْبنَا بِهَا َرُسوَل َّللاا هَُو َما َغطاى َجِميَع اْلِجْسِم، ََل  -َصلاى َّللاا

 بَْعَضهُ.

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلا  -عن اْبَن َعبااٍس ُأَناهُ َشِهَد اْلِعيَد َمَع َرُسوِل َّللاا َعلَْيِه  -: َوأَناهُ -ى َّللاا

ََلُم  ،  -السا َخطََب بَْعَد أَْن َصلاى، ثُما أَتَى النَِّساَء َوَمَعهُ بََِلٌل؛ فََوَعظَهُنا َوَذكاَرهُنا

يَن بِأَْيِديِهنا يَْقِذْفنَهُ فِ   صحيح(«)ي ثَْوِب بََِللٍ َوأََمَرهُنا أَْن يَتََصداْقَن، فََرأَْيتُهُنا يُهَوِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: فَهََذا اْبُن َعبااٍس بَِحْضَرِة َرُسوِل َّللاا َرأَى  -َصلاى َّللاا

؛ فََصحا أَنا اْليََد ِمْن اْلَمْرأَِة، َواْلَوْجهَ: لَْيَسا َعْوَرةً.  أَْيِديَهُنا

ِ  أَنا »أَنا اْبَن َعبااٍس أَْخبََرهُ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْمَرأَةً ِمْن َخْثَعَم اْستَْفتَْت َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

ِة اْلَوَداعِ  - ِ « فِي َحجا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -، َواْلفَْضُل ْبُن َعبااٍس َرِديُف َرُسوِل َّللاا "  -َصلاى َّللاا

يَْلتَفُِت إلَْيهَا، َوَكانَْت اْمَرأَةً َحْسنَاَء، َوأََخَذ َرُسوُل  َوَذَكَر اْلَحِديَث. َوفِيِه " فَأََخَذ اْلفَْضلُ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا ُل َوْجهَ اْلفَْضِل ِمْن الشِّقِّ اآْلَخِر ".)صحيح( -َصلاى َّللاا  يَُحوِّ

هَا  َعلَى َكْشفِِه  -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: فَلَْو َكاَن اْلَوْجهُ َعْوَرةً يَْلَزُم َسْتُرهُ لََما أَقَرا

بَِحْضَرِة النااِس، َوَْلََمَرهَا أَْن تُْسبَِل َعلَْيِه ِمْن فَْوٍق، َولَْو َكاَن َوْجهُهَا ُمَغط ًى َما َعَرَف 

 اْبُن َعبااٍس أََحْسنَاُء ِهَي أَْم َشْوهَاُء .

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنا َرُسوَل َّللاا ُ »قَاَل:  -َصلاى َّللاا ََل يَْقبَُل َّللاا

 .)صحيح( « َصََلةَ َحائٍِض إَلا بِِخَمارٍ 

ِه أَناهَا َسأَلَْت أُما َسلََمةَ أُما اْلُمْؤِمنِيَن: فِي َكْم تَُصلِّي ■ ِد ْبِن أَبِي بَْكٍر َعْن أُمِّ َعْن ُمَحما

ْرِع الساابِِغ الاِذي يَُواِري ظُهُوَر قََدَمْيهَا َوفِي اْلِخَماِر.)صحيح(اْلَمْرأَةُ. قَالَْت:   فِي الدِّ
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َعْن أُمِّ ثَْوٍر َعْن َزْوِجهَا بِْشٍر قَاَل: قُْلت َِلْبِن َعبااٍس: فِي َكْم تَُصلِّي اْلَمْرأَةُ ِمْن ■ 

 الثِّيَاِب.؟ قَاَل: فِي ِدْرٍع َوِخَماٍر.)صحيح(

ْن َسأََل َعائَِشةَ أُما اْلُمْؤِمنِيَن: فِي َكْم تَُصلِّي اْلَمْرأَةُ ِمْن الثِّيَاِب؟ فَقَالَْت َعْن َمْكُحو■  ٍل َعما

 لَهُ: َسْل َعلِيا ْبَن أَبِي طَالٍِب ثُما اْرِجْع إلَيا فَأَْخبِْرنِي فَأَتَى َعلِي ًا فََسأَلَهُ، فَقَاَل: فِي اْلِخَمارِ 

ْرِع الساابِِغ،  فََرَجَع إلَى َعائَِشةَ فَأَْخبََرهَا. فَقَالَْت: َصَدَق.)صحيح( َوالدِّ

َك ثَْديَاهَا؛ فَقِيَل ■  َعْن أظبين: أَنا َجاِريَةً َكانَْت تَْخُرُج َعلَى َعْهِد َعائَِشةَ بَْعَدَما تََحرا

 لَِعائَِشةَ فِي َذلَِك، فَقَالَْت: إناهَا لَْم تَِحْض بَْعُد .)صحيح(

ُ َعْنهُْم  -فََمْن اداَعى أَناهُْم  قال المؤلف: َماِء: َكاَن  -َرِضَي َّللاا أََراُدوا اْلَحَرائَِر ُدوَن اْْلِ

ةً، أَْو اْلُمَضِرياا ِت َكاِذبًا َولَْم يَُكْن بَْينَهُ فَْرٌق َوبَْيَن َمْن قَاَل: بَْل أََراُدوا إَلا اْلقَُرِشيااِت َخاصا

ةً؛ أَْو اْلَعَربِيا  ةً، َوُكلُّ َذلَِك َكِذٌب.َخاصا  اِت َخاصا

 991]َمْسأَلَةٌ َصََلة اْلُعَراة[م

قال ابن حزم: َواْلُعَراةُ بَِعطٍَب، أَْو َسْلٍب، أَْو فَْقٍر: يَُصلُّوَن َكَما هُْم فِي َجَماَعٍة فِي َصفٍّ 

وَن أَبْ  َد فِي َخْلَف إَماِمِهْم، يَْرَكُعوَن، َويَْسُجُدوَن، َويَقُوُموَن، َويَُغضُّ َصاَرهُْم. َوَمْن تََعما

لَهَا نَاِسيًا لَ  َمٍة َعلَْيِه: بََطلَْت َصََلتُهُ؛ فَإِْن تَأَما َل َعْوَرِة َرُجٍل، أَْو اْمَرأٍَة ُمَحرا ْم َصََلتِِه؛ تَأَمُّ

َل َعْوَرةَ اْمَرأَتِِه، فَإِنْ  ْهِو. فَإِْن تَأَما ْقبَاَل َعلَى  تَْبطُْل َصََلتُهُ، َولَِزَمهُ ُسُجوُد السا تََرَك اْْلِ

َصََلتِِه َعاِمًدا لَِذلَِك: بَطَلَْت َصََلتُهُ؛ َكَما لَْو فََعَل َذلَِك لَِسائِِر اْْلَْشيَاِء َوََل فَْرَق؛ َوإِْن لَْم 

ةٌ، َوََل َشْيَء َعلَْيِه. بُْرهَاُن ذَ  ْقبَاَل َعلَى َصََلتِِه: فََصََلتُهُ تَاما ِ -لَِك يَْتُرْك لَِذلَِك اْْلِ : قَْوُل َّللاا

ُ نَْفًسا إَِل ُوْسَعهَا{ ]البقرة:  َل لَُكْم ٨٩٦تََعالَى: }َل يَُكلُِّف َّللاا [ وقَْوله تََعالَى: }َوقَْد فَصا

َم َعلَْيُكْم إَِل َما اْضطُِرْرتُْم إِلَْيِه{ ]اْلنعام:  [ . فَإِْذ هُْم َغْيُر ُمَكلافِيَن َما ََل ٥٥٨َما َحرا

َماَمِة فِيهَا يَْقِدُرو ََلِة َكَما يَْقِدُروَن، َوبِاْْلِ َن َعلَْيِه ِمْن َسْتِر اْلَعْوَرِة: فَهُْم ُمَخاطَبُوَن بِالصا

َل َعْوَرةً أُبِيَح لَهُ الناظَُر إلَْيهَا فَِهَي ِمْن ُجْملَِة اْْلَْشيَاِء الاتِي ََل  ا إَذا تَأَما  بُدا فِي َجَماَعٍة.. َوأَما

ََلِة؛ َوََل فَْرَق بَْيَن ُمبَاٍح َوُمبَاٍح. فَإِْن اْشتََغَل لَهُ ِمْن  ُوقُوِع الناظَِر َعلَى بَْعِضهَا فِي الصا

َ تََعالَى، َولَْم يَُصلِّ َكَما أُِمَر  ِ  -بَِشْيٍء ِمْن َذلَِك ُكلِِّه َعْن َصََلتِِه َعْمًدا فَقَْد َعَصى َّللاا َوبِاَّلَلا

 تََعالَى التاْوفِيُق. 

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول أبي سليمان .■

ُكوِع فَإِْن َصلاْوا َجَماَعةً أَْجَزأَهُْم إَلا ■  ُجوِد َوالرُّ يَُصلِّي اْلُعَراةُ فَُراَدى قُُعوًدا يُوِمئُوَن لِلسُّ

َماُم فِي َوَسِطِهْم.  أَناهُْم يَْقُعُدوَن َويَْقُعُد اْْلِ
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بَاَعُد بَْعُضهُْم َعْن بَْعٍض قِيَاًما، فَإِْن َكانُوا فِي لَْيٍل ُمْظلٍِم َصلاْوا فِي يَُصلُّوَن فَُراَدى، يَتَ ■ 

 َجَماَعٍة قِيَاًما، يَقُِف إَماُمهُْم أََماَمهُْم.)مالك(

ْم، يَُصلِّي اْلُعَراةُ فَُراَدى، أَْو َجَماَعةً قِيَاًما يَْرَكُعوَن َويَْسُجُدوَن َويَقُوُم إَماُمهُْم َوَسطَهُ ■ 

َجاُل ُوُجوهَهُْم َعْن النَِّساِء، َوالنَِّساُء ُوُجوهَهُنا َعْن  وَن أَْبَصاَرهُْم؛ َويَْصِرُف الرِّ َويَُغضُّ

َجاِل، َوََل إَعاَدةَ َعلَى أََحٍد ِمْنهُْم.)الشافعي(  الرِّ

 َذلَِك.)زفر(يَُصلُّوَن قِيَاًما يَْرَكُعوَن َويَْسُجُدوَن، َوََل يُْجِزيِهْم َغْيُر ■ 

 -اِلحاديث :

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ أَناهُ َسِمَع َرُسوَل َّللاا يَا »يَقُوُل:  -َصلاى َّللاا

َجاِل؛ ِمْن ِضيِق  َمْعَشَر النَِّساِء، إَذا َسَجْدتُنا فَاْحفَظُوا أَْبَصاَرُكْم، ََل تََرْيَن َعْوَراِت الرِّ

 صحيح(«)ُزرِ اْْلُ 

 ِ ِ َما لََحَن َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه  -قال المؤلف: هََكَذا فِي ِكتَابِي َعْن ُحَماٍم، َوبِاَّلَلا َصلاى َّللاا

ِ  -َوَسلاَم  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َولَْوََل أَنا ُمْمِكنًا أَْن يَُخاِطَب َرُسوُل َّللاا النَِّساَء َوَمْن  -َصلاى َّللاا

هُنا ِمْن ِصَغاِر أَْوََلِدِهنا لََما َكتَْبنَاهُ إَلا " فَاْخفِْضَن أَْبَصاَرُكنا ". فَهََذا نَصٌّ َعلَى أَنا َمعَ 

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -اْلفُقََراَء ِمْن الصا ِ  -َرِضَي َّللاا ُ  -َكانُوا يَُصلُّوَن بِِعْلِم َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

َوَمَعهُ، َولَْيَس َمَعهُْم ِمْن اللِّبَاِس َما يَُواِري َعْوَرتَهُْم، َوََل يَْتُرُكوَن اْلقُُعوَد  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

ُجوَد؛ إَلا أَنا اْْلَْمَر بَِغضِّ اْلبََصِر ََلِزٌم فِي ُكلِّ َذلَِك  ُكوَع َوََل السُّ ِ تََعالَى  -َوََل الرُّ َوبِاَّلَلا

 التاْوفِيُق.

َع ]َمْسأَلَةٌ اْستِ  ْقبَاُل ِجَهِة اْلَكْعبَِة بِاْلَوْجِه َواْلَجَسِد فَْرٌض َعلَى اْلُمَصلِّي َحاَشا اْلُمتَطَوِّ

 990راكبا[م

قال ابن حزم: َواْستِْقبَاُل ِجهَِة اْلَكْعبَِة بِاْلَوْجِه َواْلَجَسِد فَْرٌض َعلَى اْلُمَصلِّي َحاَشا 

َع َراِكبًا، فََمْن َكاَن َمْغلُ  وبًا بَِمَرٍض أَْو بَِجْهٍد أَْو بَِخْوٍف أَْو بِإِْكَراٍه فَتُْجِزيِه َصََلتُهُ اْلُمتَطَوِّ

هَ إلَى اْلَكْعبَِة بُْرهَاُن َذلَِك  : قَْوله تََعالَى }فََولِّ -َكَما يَْقِدُر؛ َويَْنِوي فِي ُكلِّ َذلَِك التاَوجُّ

[ . ٥٤٤ْم فََولُّوا ُوُجوهَُكْم َشْطَرهُ{ ]البقرة: َوْجهََك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكْنتُ 

ْيُء بَْعَد الشاْيِء. َوََل  َواْلَمْسِجُد اْلَحَراُم فِي اْلَمْبَدأِ: إناَما هَُو اْلبَْيُت فَقَْط؛ ثُما ِزيَد فِيِه الشا

ِة فِي أَنا اْمَرًءا لَْو َكاَن بَِمكاةَ بِ  َحْيُث يَْقِدُر َعلَى اْستِْقبَاِل اْلَكْعبَِة ِخََلَف بَْيَن أََحٍد ِمْن اْْلُما

: فََصَرَف َوْجهَهُ َعاِمًدا َعْنهَا إلَى أَْبَعاِض اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِمْن َخاِرِجِه أَْو -فِي َصََلتِِه 

َع َعلَى َوقَْد َذَكرْ  -ِمْن َداِخلِِه فَإِنا َصََلتَهُ بَاِطلةٌ، َوأَناهُ إْن اْستََجاَز َذلَِك: َكافٌِر  نَا التاطَوُّ

َ تََعالَى يَقُوُل: }َل يَُكلِّفُ  ا اْلَمِريُض َواْلَجاِهُل َواْلَخائُِف َواْلُمْكَرهُ فَإِنا َّللاا اباِة قَْبُل َوأَما  الدا

ُ نَْفًسا إَِل ُوْسَعهَا{ ]البقرة:  ِ ٨٩٦َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلا  -[ . َوقَاَل َرُسوُل َّللاا إَذا » -َم َصلاى َّللاا

 «أََمْرتُُكْم بِأَْمٍر فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستََطْعتُْم.
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 999]َمْسأَلَةٌ اْلَجاِهل بِاْلقِْبلَِة يَُصدِّق َمْن أَْخبََرهُ ِمْن أَْهِل اْلَمْعِرفَِة[م

َق فِي ِجهَِة اْلقِْبلَِة َمْن أَْخبََرهُ ِمْن أَْهِل اْلَمعْ  ِرفَِة إَذا َكاَن يَْعِرفُهُ َويَْلَزُم اْلَجاِهَل أَْن يَُصدِّ

ْدِق؛ ِْلَنا هََذا ََل َسبِيَل لَِمْن َغاَب َعْن َمْوِضِع اْلقِْبلَِة إلَى َمْعِرفَِة ِجهَتِهَا إَلا بِاْلَخبَِر؛  بِالصِّ

َي اْلَكْعبَةُ إَلا َوََل يُْمِكُن َغْيُر َذلَِك. نََعْم، َوَمْن َكاَن َحاِضًرا فِيهَا فَإِناهُ ََل يَْعِرُف أَنا هَِذِه هِ 

بِاْلَخبَِر َوََل بُدا؛ َوهََذا ِمْن الشاِريَعِة الاتِي قَْد َذَكْرنَا اْلبُْرهَاَن َعلَى ُوُجوِب قَبُوِل َخبَِر 

 اْلَواِحِد اْلَعْدِل فِيهَا.

ْن يَْقِدُر َعلَى َمْعِرفَِة ِجَهتَِها[م  999]َمْسأَلَةٌ َصلَّى إلَى َغْيِر اْلقِْبلَِة ِممَّ

ْن يَْقِدُر َعلَى َمْعِرفَِة ِجهَتِهَا  َعاِمًدا أَْو  -قال ابن حزم: فََمْن َصلاى إلَى َغْيِر اْلقِْبلَِة ِمما

بَطَلَْت َصََلتُهُ، َويُِعيُد َما َكاَن فِي اْلَوْقِت، إْن َكاَن َعاِمًدا، َويُِعيُد أَبًَدا إْن َكاَن  -نَاِسيًا 

ُ َعْنهُْم  -ِكٌر: َحِديَث أَْهِل قُبَاَء نَاِسيًا.. فَإِْن َذَكَر َذا ََلةَ -َرِضَي َّللاا ، َوأَناهُْم اْبتََدُءوا الصا

لَْت إلَى اْلَكْعبَِة فَاْستََداُروا  َكَما َكانُوا  -إلَى بَْيِت اْلَمْقِدِس فَأَتَاهُْم اْلَخبَُر: بِأَنا اْلقِْبلَةَ قَْد ُحوِّ

ََلِة إلَى اْلَكْعبَةِ  -فِي َصََلتِِهْم  ، َواْجتََزُءوا بَِما َصلاْوا إلَى بَْيِت اْلَمْقِدِس ِمْن تِْلَك الصا

ِ اْلَحْمُد  ةَ فِيِه َعلَْينَا؛ َوََل نَُخالِفُهُ َوَّلِلا ُل َذلَِك -بَِعْينِهَا. قُْلنَا: هََذا َخبٌَر َصِحيٌح، َوََل ُحجا  -: أَوا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَناهُ لَْيَس فِيِه: أَنا َرُسوَل َّللاا ةَ إَلا فِي  -َصلاى َّللاا هُ، َوََل ُحجا َعلَِم َذلَِك فَأَقَرا

ِمْن  -َعلَْيِه الساََلُم  -. أَْو فِي َعَملِِه أَْو فِيَما َعلَِم -َعلَْيِه الساََلُم  -اْلقُْرآِن، أَْو فِي َكََلِمِه 

ُ  -َعَمِل َغْيِرِه .. أَْهُل قُبَاَء  َكاَن اْلفَْرُض َعلَْيِهْم أَْن يَُصلُّوا إلَى بَْيِت  - َعْنهُْم َرِضَي َّللاا

 اْلَمْقِدِس؛ فَلَْو أَناهُْم َصلاْوا إلَى اْلَكْعبَِة: لَبَطَلَْت َصََلتُهُْم بََِل ِخََلٍف. َوََل تَْلَزُم الشاِريَعةُ إَلا 

َواًما َحتاى بَلََغهُْم تَْحِويُل اْلقِْبلَِة؛ فَِحينَئٍِذ لَِزَمهُْم َمْن بَلََغْتهُ.. فَلََعلاهُْم َصلاْوا َعاًما أَْو أَعْ 

ُل ِحيَن بَلََغهُْم ََل قَْبَل َذلَِك فَاْنتَقَلُوا  َعْن اْلفَْرُض، ََل قَْبَل َذلَِك، فَإِناَما لَِزَم أَْهَل قُبَاَء التاَحوُّ

ا َمْن بَلََغهُ فَْرُض تَْحِويِل اْلَكْعبَِة َوِعْلِمِه فَْرِضِهْم إلَى فَْرٍض نَاِسٍخ لََما َكانُوا َعلَْيِه. . َوأَما

: فَلَْم يَُصلِّ َكَما أُِمَر َوَمْن لَْم يَُصلِّ -َوَكاَن ُمَخاطَبًا بِِه َولَْم يَْسقُْط تَْكلِيفُهُ َعْنهُ لُِعْذٍر َمانٍِع 

..  َكَما أُِمَر فَلَْم يَُصلِّ

 -أقوال الفقهاء:

َغْيِر َمكاةَ إلَى َغْيِر اْلقِْبلَِة ُمْجتَِهًدا َولَْم يَْعلَْم إَلا بَْعَد أَْن َسلاَم أَْجَزأَْتهُ َمْن َصلاى فِي ■ 

يًا َولَْم يَْسأَْل َمْن بَِحْضَرتِِه، ثُما َعلَِم أَناهُ َصلاى إلَى  َصََلتُهُ. فَإِْن َصلاى فِي ظُْلَمٍة ُمتََحرِّ

 و حنيفة(َغْيِر اْلقِْبلَِة: أََعاَد.)أب

َمْن َعلَِم أَناهُ َصلاى إلَى َغْيِر اْلقِْبلَِة؛ فَإِْن َكاَن ُمْستَْدبًِرا لَهَا: أََعاَد، َوإِْن َكاَن فِي ■ 

ََلِة: قَطََع َواْبتََدأَ. َوإِْن َكاَن ُمْنَحِرفًا إلَى َشْرٍق أَْو َغْرٍب: لَْم يُِعْد، َوبَنَى َعلَى َما  الصا

 مالك(َصلاى َواْنَحَرَف.)
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: -َمْن َخفِيَْت َعلَْيِه الداََلئُِل َواْلَمْحبُوُس فِي الظُّْلَمِة، َواْْلَْعَمى الاِذي ََل َدلِيَل لَهُ ■ 

 يَُصلُّوَن إلَى أَيِّ ِجهٍَة أَْمَكنَهُْم، َويُِعيُدوَن إَذا قََدُروا َعلَى َمْعِرفَِة اْلقِْبلَِة.)الشافعي(

ََلِة.)أبو سليمان(تُْجِزئُهُْم َعلَى ُكلِّ َحا■   ٍل، َويَْبنُوَن إَذا َعَرفُوا َوهُْم فِي الصا

 -اِلحاديث :

ِ ْبِن َعاِمِر ْبِن َربِيَعةَ ■  ِ »َعْن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُكناا َمَع َرُسوِل َّللاا فِي  -َصلاى َّللاا

ى ُكلُّ َرُجٍل ِمناا ِحيَالَهُ، فَأَْصبَْحنَا: فََذَكْرنَا َذلَِك لَْيلٍَة ُمْظلَِمٍة فَلَْم نَْدِر أَْيَن اْلقِْبلَةَ فََصلا 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لَِرُسوِل َّللاا ِ{  -َصلاى َّللاا ُ تََعالَى: }فَأَْينََما تَُولُّوا فَثَما َوْجهُ َّللاا فَأَْنَزَل َّللاا

ِ وهو ساقط()ضعيف() لَْم يَْرِوِه إَلا َعاِصُم بْ [ .« ٥٥١]البقرة:   ُن ُعبَْيِد َّللاا

■ :ِ ُكناا فِي َسِرياٍة فَأََصابَْتنَا ظُْلَمةٌ فَلَْم نَْعِرْف اْلقِْبلَةَ »َوَعْن َعطَاٍء َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاا

ا أَْصبَُحوا أََصْبنَا تِلْ  َك اْلُخطُوطَ فََذَكَر: أَناهُْم َخطُّوا ُخطُوطَهُْم فِي ِجهَاِت اْختََِلفِِهْم؛ فَلَما

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لَِغْيِر اْلقِْبلَِة، فََسأَْلنَا النابِيا  ُ تََعالَى: }فَأَْينََما تَُولُّوا فَثَما  -َصلاى َّللاا فَأَْنَزَل َّللاا

ِ{)ضعيف() َعْبُد اْلَملِِك ْبُن أَبِي ُسلَْيَماَن اْلَعْرَزِميُّ ساقط(  َوْجهُ َّللاا

ََلِة[م]َمْسأَلَةٌ النِّ   999يَّةُ فِي الصَّ

ََلِة فَْرٌض  : إْن َكانَْت فَِريَضةً: نََواهَا بِاْسِمهَا َوإِلَى -قال ابن حزم: َوالنِّياةُ فِي الصا

ْحَراِم، ََل فَْصَل بَْينَهَُما أَْصًَل   ،اْلَكْعبَِة فِي نَْفِسِه قَْبَل إْحَراِمِه بِالتاْكبِيِر، ُمتاِصلَةً بِنِياِة اْْلِ

ٌع؛ فََمْن لَْم يَْنِو َكَذلَِك فَََل َصََلةَ لَهُ بُْرهَاُن َذلِكَ  ًعا نََوى َكَذلَِك: أَناهَا تَطَوُّ  َوإِْن َكانَْت تَطَوُّ

- ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -: قَْوُل َرُسوِل َّللاا إناَما اْْلَْعَماُل بِالنِّيااِت َولُِكلِّ اْمِرٍئ َما : »-َصلاى َّللاا

َ ُمْخلِِصيَن  «نََوى ِ تََعالَى: }َوَما أُِمُروا إَِل لِيَْعبُُدوا َّللاا َوقَْد َذَكْرنَاهُ بِإِْسنَاِدِه قَْبُل. َوقَْوُل َّللاا

يَن{ ]البينة:  ِ تََعالَى. لَْو َجاَز أَْن يُْفَصَل بَْيَن النِّياِة َوبَْيَن ١لَهُ الدِّ ََلةُ ِعبَاَدةٌ َّلِلا [ . َوالصا

ُخوِل  ٍة يَِسيَرٍة الدُّ ََلِة بُِمدا لََجاَز بِِمْثِل َذلَِك َوبِأَْكثََر،  -َولَْو َدقِيقَةً أَْو قَْدَر اللاْحظَِة  -فِي الصا

ا بَِرْأيِِه لَ  ْم َحتاى يَُجوَز اْلفَْصُل بَْينَهَُما بَِسنٍَة أَْو َسنَتَْيِن، َوهََذا بَاِطٌل أَْو يَُحدُّ اْلُمَخالُِف َحد ً

ُل يَأَْذْن بِ  َمٍة َعلَْيِه لََكاَن أَوا ُ تََعالَى، َولَْو َجاَز أَْن تَُكوَن النِّياةُ َمَع التاْكبِيِر َغْيَر ُمتَقَدِّ ِه َّللاا

ُخوِل فِيهَا بََِل نِياٍة؛ ِْلَنا َمْعنَى النِّياِة: اْلقَْصُد إلَى اْلَعَمِل؛ َواْلقَْصُد إلَى اْلَعَملِ   ُجْزٍء ِمْن الدُّ

ٌم لِْلَعَمِل.بِاْْلِ   َراَدِة ُمتَقَدِّ

 -أقوال الفقهاء:

أََجاَز اْلُوُضوَء لَهَا بََِل نِياٍة.■ ََ  قول المولف هو قول داود َوأَبِي َحنِيفَةَ. إَلا أَنا أَبَا َحنِيفَةَ

ََلِة.)مالك(■  ُخوِل فِي الصا  يَُجوُز تَْقِديُم النِّياِة قَْبَل الدُّ

 إَلا ُمَخالِطَةً لِلتاْكبِيِر، ََل قَْبلَهُ َوََل بَْعَدهُ.)الشافعي(ََل تُْجِزُئ النِّياةُ ■ 

ََلِة نَاِسيًا إلَى َغْيِرَها[م  999]َمْسأَلَةٌ اْنَصَرفَْت نِيَّتُهُ فِي الصَّ
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ٍع، أَْو إلَى ُخُروجٍ  ََلِة نَاِسيًا إلَى َغْيِرهَا، أَْو إلَى تَطَوُّ َعْن  فَإِْن اْنَصَرفَْت نِياتُهُ فِي الصا

ِحيَحِة  ََلِة: أَْلَغى َما َعِمَل ِمْن فُُروِض َصََلتِِه َكَذلَِك َوبَنَى َعلَى َما َعِمَل بِالنِّياِة الصا الصا

ْهِو. فَإِْن لَْم يَُكْن َذلَِك ِمْنهُ إَلا فِي َعَمٍل ِمْن َصََلتِِه لَْو تََرَكهُ لَْم  َوأَْجَزأَهُ، ثُما َسَجَد لِلسا

ْهِو فَقَْط..تَْبطُْل بِتَ  ََلةَ لَْم يَْلَزْمهُ إَلا ُسُجوُد السا  ْرِكِه الصا

ََلةُ إَلَّ بِِه[م ْحَراُم بِالتَّْكبِيِر فَْرٌض ََل تُْجِزُئ الصَّ  999]َمْسأَلَةٌ اْْلِ

  -أقوال الفقهاء :

 قول المؤلف هو قول : مالك والشافعي وأحمد وداود.■

ُ أَْعظَُم " َونَْحُو َذلَِك. َو يُْجِزُئ َعْن التاْكبِيِر ِذْكُر ■  ِ تََعالَى َكْيَف َذَكَر، ِمْثُل " َّللاا َّللاا

 يجوز َذلَِك أَْيًضا فِي اْْلََذاِن وَل يجوز فيه قول َّللا أعلم .)أبو حنيفة(

 -اآليات واِلحاديث:

 قوله تعالى }َوَذَكَر اْسَم َربِِّه فََصلاى{ ■

باآلية على جواز قول َّللا أعظم بدَل من َّللا قال المؤلف ردا على استدَلل اْلحناف 

ََلِة  ََلِة َوِصفَتُهَا َواْلَحِديُث اْلَمْذُكوُر: فِيِه َعَمُل الصا أكبر : لَْيَس فِي هَِذِه اآْليَِة َعَمُل الصا

ْكَر َِلْسِم الاتِي ََل تُْجِزُئ إَلا بِِه، فَََل يُْعتََرُض بِاآْليَِة َعلَْيِه؛ بَْل فِي اآْليَِة َدلِيٌل أَ  نا َذلَِك الذِّ

ََلِة؛ ِْلَناهُ تََعالَى قَاَل: }فََصلاى{ ]اْلعلى:  ِ تََعالَى هَُو َغْيُر الصا ََلةَ ٥١َّللاا [ فََعطََف الصا

َلةَ لِِذْكِري{  ََلِة؛ ِمْثُل قَْوله تََعالَى: }َوأَقِِم الصا َعلَى ِذْكِر اْسِمِه؛ فََصحا أَناهُ قَْبَل الصا

ِ تََعالَى هَُو اْلقَْصُد إلَْيِه تََعالَى بِالنِّياِة فِي أََدائِهَا لَهُ َعزا ٥٤: ]طه ْكُر َِلْسِم َّللاا [ فَهََذا الذِّ

.  َوَجلا

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َدَخَل اْلَمْسِجَد فََدَخَل َرُجٌل  -َصلاى َّللاا

ِ فََصلا  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ى فََذَكَر اْلَحِديَث. َوفِيِه: أَنا َرُسوَل َّللاا قَاَل: اْرِجْع فََصلِّ  -َصلاى َّللاا

اٍت، فَقَاَل: َواَلاِذي بََعثََك بِاْلَحقِّ َما أُْحِسُن َغْيَرهُ فََعلِّْمنِي، قَاَل  ، ثَََلَث َمرا فَإِناَك لَْم تَُصلِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا ََلِة فََكبِّْر..-َصلاى َّللاا  صحيح(«): إَذا قُْمَت إلَى الصا

ْحَراِم، فََمْن تََرَكهُ فَلَْم يَُصلِّ َكَما أُِمَر، َوَمْن لَْم يَُصلِّ َكَما  قال المؤلف: فَقَْد أُِمَر بِتَْكبِيِر اْْلِ

..  أُِمَر فَلَْم يَُصلِّ

ََلة[م ]َمْسأَلَةٌ التَّْكبِيرِ   999فِي الصَّ

 ُ ُ، َواْلَكبِيُر َّللاا ُ اْْلَْكبَُر، َواْْلَْكبَُر َّللاا ُ أَْكبَُر، َوَّللَاا ، قال ابن حزم: َويُْجِزُئ فِي التاْكبِيِر: َّللاا

ْحَمُن أَْكبَُر  ُ اْلَكبِيُر، َوالرا ِ تََعالَى َذَكْرنَا بِ  -َوَّللَاا التاْكبِيِر. َوََل َوأَيُّ اْسٍم ِمْن أَْسَماِء َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يُْجِزُئ َغْيُر هَِذِه اْْلَْلفَاِظ؛ ِْلَنا النابِيا  قَاَل: " فََكبِّْر ". َوُكلُّ هََذا  -َصلاى َّللاا

، تَْكبِيٌر، َوََل يَقَُع َعلَى َغْيِر هََذا لَْفظُ: " التاْكبِيِر "؛ َوهََذا قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشا  افِِعيِّ
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ُ أَْكبَُر " َوهََذا تَْخِصيٌص لِلتاْكبِيِر بََِل بُْرهَاٍن، َوقَْد  َوَداُود َوقَاَل َمالٌِك: ََل يُْجِزُئ إَلا " َّللاا

ُ أَْكبَُر " ََلِة فَقُْل: َّللاا َوهََذا بَاِطٌل َما   اداَعى بَْعُضهُْم: أَنا فِي اْلَحِديِث: " إَذا قُْمت إلَى الصا

 َف قَطُّ؛ َولَْو َوَجْدنَاهُ َصِحيًحا لَقُْلنَا بِِه.ُعرِ 

ََلِة[م ِل الصَّ ْحَراِم فِي أَوَّ  999]َمْسأَلَةٌ َرْفُع اْليََدْيِن لِلتَّْكبِيِر َمَع اْْلِ

ََلِة: فَْرٌض، ََل تُْجِزئُ  ِل الصا ْحَراِم فِي أَوا  قال ابن حزم: َوَرْفُع اْليََدْيِن لِلتاْكبِيِر َمَع اْْلِ

ََلةُ إَلا بِِه. )وهو قول اْلوزاعي(  الصا

 -اِلحاديث :

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن َمالُِك ْبُن اْلُحَوْيِرِث أَنا َرُسوَل َّللاا قَاَل لَهُ َولَِمْن َمَعهُ:  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)َصلُّوا َكَما َرأَْيتُُمونِي أَُصلِّي»

ِ »َعْن َمالِِك ْبِن اْلُحَوْيِرِث: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َكاَن إَذا َكباَر َرفََع  -َصلاى َّللاا

 )صحيح(« يََدْيِه َحتاى َحاَذى بِِهَما أُُذنَْيهِ 

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن أَبِيِه: ■  ِ »َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلا  -َرأَْيُت َرُسوَل َّللاا  -َم َصلاى َّللاا

ََلةَ َرفََع يََدْيِه َحتاى يَُحاِذَي َمْنِكبَْيهِ   صحيح(«)إَذا اْستَْفتََح الصا

ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: ■  ِ »َعْن َعْلقََمةَ ْبِن َعْبِد َّللاا ُ  -أَََل أُِريُكْم َصََلةَ َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ِل  -َعلَْيِه َوَسلاَم   صحيح(«)تَْكبِيَرٍة ثُما لَْم يَُعدْ فََرفََع يََدْيِه فِي أَوا

ا َصحا أَناهُ  َكاَن يَْرفَُع فِي ُكلِّ َخْفٍض َوَرْفٍع بَْعَد تَْكبِيَرِة  -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: فَلَما

ْحَراِم َوََل يَْرفَُع، َكاَن ُكلُّ َذلَِك ُمبَاًحا ََل فَْرًضا..  اْْلِ

ََلِة َحَصبَهُ َوأََمَرهُ أَْن يَْرفََع َكاَن اْبُن ُعَمَر إَذا َرأَ ■  ى ُمَصلِّيًا ََل يَْرفَُع يََدْيِه فِي الصا

 يََدْيِه.)صحيح(

ََلة[م  992]َمْسأَلَةٌ قَِراَءةُ أُمِّ اْلقُْرآِن فِي الصَّ

َكاَن أَْو قال ابن حزم: َوقَِراَءةُ أُمِّ اْلقُْرآِن: فَْرٌض فِي ُكلِّ َرْكَعٍة ِمْن ُكلِّ َصََلٍة إَماًما 

َجاُل َوالنَِّساُء َسَواٌء... اْحتَجا َمْن لَْم  -َمأُْموًما أَْو ُمْنفَِرًدا  ُع َسَواٌء، َوالرِّ َواْلفَْرُض َوالتاطَوُّ

ِ تََعالَى: }فَاْقَرُءوا َما تَيَساَر ِمَن اْلقُْرآِن{ ]المزمل:  [ ٨٠يََر أُما اْلقُْرآِن فَْرًضا بِقَْوِل َّللاا

ِ َوبِتَْعلِ  ُ تََعالَى َعلَْيِه َوَسلاَم  -يِم َرُسوِل َّللاا َعاَدِة فَقَاَل لَهُ:  -َصلاى َّللاا اْقَرْأ »لِلاِذي أََمَرهُ بِاْْلِ

: َحِديُث ُعبَاَدةَ يُبَيُِّن هََذا اْلَخبََر اآْلَخَر؛ َوأَنا « . َما تَيَساَر َمَعَك ِمْن اْلقُْرآنِ  قَاَل َعلِيٌّ

 ِ  يَجاِب قَِراَءتِِه َما تَيَساَر ِمْن اْلقُْرآِن: هَُو أُمُّ اْلقُْرآِن فَقَْط.اْلُمَراَد بِإ

 -اِلحاديث واآلثار:
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 ■ ِ اِمِت أَنا َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن ُعبَاَدةَ ْبِن الصا ََل َصََلةَ لَِمْن »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

 حيح(.)ص« لَْم يَْقَرْأ بِأُمِّ اْلقُْرآنِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، فََذَكَر َحِديَث الاِذي أََمَرهُ النابِيُّ ■  أَْن يُِعيَد  -َصلاى َّللاا

 ِ ََلةَ، فَأَْخبََرهُ أَناهُ ََل يُْحِسُن َغْيَر َذلَِك فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -الصا ا إذَ  -َصلاى َّللاا

ََلِة فََكبِّْر، ثُما اْقَرْأ َما تَيَساَر َمَعَك ِمْن اْلقُْرآِن، ثُما اْرَكْع َحتاى تَْطَمئِنا َراِكعً  ا قُْمت إلَى الصا

، اثُما اْرفَْع َحتاى تَْعتَِدَل قَائًِما، ثُما اُْسُجْد َحتاى تَْطَمئِنا َساِجًدا، ثُما اْرفَْع َحتاى تَْطَمئِنا َجالِسً 

 ثُما اُْسُجْد َحتاى تَْطَمئِنا َساِجًدا، ثُما اْفَعْل َذلَِك فِي َصََلتَِك ُكلِّهَا ".)صحيح(

قال المؤلف: فََوَجَب بِهََذا اْْلَْمِر فَْرًضا أَْن يَْفَعَل فِي بَاقِي َصََلتِِه فِي ُكلِّ َرْكَعٍة ِمْثَل 

 هََذا.

َماِم[م]َمْسأَلَةٌ قَِراَءة اْلَمأُْموِم َخْلَف ا  991ْْلِ

َماِم َشْيئًا َغْيَر أُمِّ اْلقُْرآِن .  قال ابن حزم: َوََل يَُجوُز لِْلَمأُْموِم أَْن يَْقَرأَ َخْلَف اْْلِ

 -أقوال الفقهاء :

َل بد من قراءة أم القرآن خلف اْلمام جهر أو لم يجهر.)رجاء بن حيوة والحسن ■ 

ْحَمِن  ْبِن َعْوٍف والشافعي في آخر قوليه والليث بن سعد وأَبِو َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرا

 واْلوزاعي وطائفة من أهل الظاهر وقالت طائفة أخرى َل يقرأ إذا جهر اْلمام(

ْيِن " َونَْحِوهَا ■  َماُم َواْلُمْنفَِرُد ِمْثَل: " آيَِة الدا لَْيَس قَِراَءةُ أُمِّ اْلقُْرآِن فَْرًضا، َوإِْن قََرأَ اْْلِ

ا َولَْم يَقْ  ََلِة فَقَْط إما َرْأ أُما اْلِكتَاِب أَْجَزأَهُ َواْلقَِراَءةُ ِعْنَدهُ فَْرٌض فِي َرْكَعتَْيِن ِمْن الصا

ا َواِحَدةٌ فِي اْْلُولَيَْيِن َوَواِحَدةٌ فِي اْْلُْخَريَْيِن، َوََل يَْقَرأُ  اْْلُولَيَْيِن أَْو اْْلُْخَريَْيِن، َوإِما

.)أبو حنيفة(اْلَمأُْموُم َشْيئًا أَ  َماُم أَْو أََسرا  ْصًَل، أَْجهََر اْْلِ

َماِم َواْلُمْنفَِرِد فَإِْن تََرَكاهُ فِي ■  ََلِة َعلَى اْْلِ قَِراَءةُ أُمِّ اْلقُْرآِن فَْرٌض فِي ُجْمهُوِر الصا

ْكَعةَ َويَأْتِيَ  ةً َرأَى أَْن يُْلِغَي الرا ةً َرأَى أَْن  َرْكَعٍة، فَقَْد اْختَلََف قَْولُهُ، فََمرا بِأُْخَرى َوَمرا

َماِم أُما اْلقُْرآِن َوُسوَرةً إَذا  يُْجِزَئ َعْنهُ ُسُجوُد الساْهِو. َويجوَز لِْلَمأُْموِم أَْن يَْقَرأَ َخْلَف اْْلِ

َماُم فِي اْْلُولَيَْيِن ِمْن الظُّْهِر َواْلَعْصِر، َوبِأُمِّ اْلقُْرآِن َوْحَدهَا فِي كُ  لِّ َرْكَعٍة يُِسرُّ أََسرا اْْلِ

فِيهَا ِمْن ُكلِّ َصََلٍة. َواْختَاَر لَهُ َذلَِك، َولَْم يََر لَهُ أَْن يَْقَرأَ َشْيئًا فِي ُكلِّ َرْكَعٍة يَْجهَُر فِيهَا 

َماُم. )مالك(  اْْلِ

ِن اْلُحَصْيِن، َوُعْثَماَن تَتِمُّ َصََلةٌ إَلا بِفَاتَِحِة اْلِكتَاِب، َوثَََلِث آيَاٍت فََصاِعًدا.) ِعْمَراَن بْ ■ 

 ْبِن أَبِي اْلَعاِص(

 -اآليات واِلحاديث واآلثار:

 [ . ٨٠٤قوله تعالى }َوإَِذا قُِرَئ اْلقُْرآُن فَاْستَِمُعوا لَهُ َوأَْنِصتُوا{ ]اْلعراف: ■ ■
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قَاَل المؤلف في رده على من استدل باآلية على عدم جواز قراءة الفاتحة من المأموم: 

َ قَاَل: }َوإَِذا قُِرَئ اْلقُْرآُن فَاْستَِمُعوا لَهُ َوأَْنِصتُوا لََعلاُكْم  َوتََمامُ  ةٌ َعلَْيِهْم؛ ِْلَنا َّللاا اآْليَِة ُحجا

ًعا َوِخيفَةً َوُدوَن اْلَجْهِر ٨٠٤تُْرَحُموَن{ ]اْلعراف:  [ }َواْذُكْر َرباَك فِي نَْفِسَك تََضرُّ

: فَإِْن ٨٠١َصاِل َوَل تَُكْن ِمَن اْلَغافِلِيَن{ ]اْلعراف: ِمَن اْلقَْوِل بِاْلُغُدوِّ َواآل [ قَاَل َعلِيٌّ

ََلِة  ََلِة؛ َوإِْن َكاَن آِخُرهَا لَْيَس فِي الصا ََلِة فَآِخُرهَا فِي الصا ُل اآْليَِة فِي الصا َكاَن أَوا

ََلِة؛ َولَْيَس فِيهَا إَلا اْْلَْمُر بِال لُهَا لَْيَس فِي الصا ا َوتَْرُك اْلَجْهِر فَقَْط؛ َوهََكَذا فَأَوا ْكِر ِسر ً ذِّ

 نَقُوُل .

اِمِت قَاَل: ■  ِ »َعْن ُعبَاَدةَ ْبِن الصا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َصلاى بِنَا َرُسوُل َّللاا اْلفَْجَر،  -َصلاى َّللاا

 ِ ا اْنَصَرَف قَاَل: تَْقَرُءوَن َخْلفِي قُْلنَا: نََعْم يَا َرُسوَل َّللاا  هََذا، قَاَل: ََل تَْفَعلُوا إَلا بِأُمِّ فَلَما

 صحيح(«)اْلِكتَاِب، فَإِناهُ ََل َصََلةَ إَلا بِهَا

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن اْبِن أَُكْيَمةَ أَنا َرُسوَل َّللاا  -« َمالِي أُنَاَزُع اْلقُْرآنَ »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

: ْهِريِّ ِ  َوفِيِه ِمْن قَْوِل الزُّ ُ  -فَاْنتَهَى النااُس َعْن اْلقَِراَءِة فِيَما َجهََر فِيِه َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

 ِمْن اْلقَِراَءِة. )ضعيف()ٌ اْنفََرَد بِِه اْبُن أَُكْيَمةَ َوقَالُوا: هَُو َمْجهُوٌل( -تََعالَى َعلَْيِه َوَسلاَم 

مَ »اْبِن َعْجََلَن فِيِه ■  اُم لِيُْؤتَما بِِه، فَإَِذا َكباَر فََكبُِّروا، َوإَِذا َرَكَع فَاْرَكُعوا، إناَما ُجِعَل اْْلِ

َوإَِذا َرفََع فَاْرفَُعوا َوإَِذا َسَجَد فَاْسُجُدوا، َوإَِذا قََرأَ فَأَْنِصتُوا، َوإَِذا َصلاى َجالًِسا فََصلُّوا 

 )صحيح(« ُجلُوًسا أَْجَمُعونَ 

َماُم فَأَْنِصتُوا َو -ْيِه الساََلُم َعلَ  -قال المؤلف: َوقَْد قَاَل  ََل َصََلةَ لَِمْن لَْم »: " إَذا قََرأَ اْْلِ

ا أَْن -فَََل بُدا فِي َجِميِع هَِذِه اْْلََواِمِر ِمْن أََحِد َوْجهَْيِن ََل ثَالَِث لَهَُما « يَْقَرْأ بِأُمِّ اْلقُْرآنِ  : إما

ا أَْن  -قََرأَ فَأَْنِصتُوا، إَلا َعْن أُمِّ اْلقُْرآِن  يَُكوَن َوْجهُ َذلَِك أَْن يَقُوَل: إَذا َكَما قُْلنَا نَْحُن َوإِما

َماُم  َكَما  -يَُكوَن َوْجهُ َذلَِك أَْن يَقُوَل: ََل َصََلةَ لَِمْن لَْم يَْقَرْأ بِأُمِّ اْلقُْرآِن، إَلا إْن قََرأَ اْْلِ

ا أَْن  يَُكوَن َوْجهُ َذلَِك أَْن يَقُوَل: ََل َصََلةَ لَِمْن لَْم يَْقَرْأ بِأُمِّ يَقُوُل بَْعُض اْلقَائِلِيَن، َوإِما

َماُم  : فَإِْذ ََل بُدا ِمْن أََحِد هَِذِه  -اْلقُْرآِن، إَلا أَْن يَْجهََر اْْلِ َكَما يَقُوُل آَخُروَن، قَاَل َعلِيٌّ

ا بَِدْعَوى فَََل فَنَظَْرنَا فِي َذلَِك اْلُوُجوِه؛ فَلَْيَس بَْعُضهَا أَْولَى ِمْن بَْعٍض إَلا بِ  بُْرهَاٍن، َوأَما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فََوَجْدنَا اْلَحِديَث الاِذي قَْد َذَكْرنَاهُ ِمْن قَْوِل َرُسوِل َّللاا إْذ  -َصلاى َّللاا

َخْلفِي؟ قَالُوا: نََعْم؛ هََذا  أَتَْقَرُءونَ »اْنَصَرَف ِمْن َصََلِة اْلفَْجِر، َوِهَي َصََلةُ َجْهٍر فَقَاَل: 

ِ؛ قَاَل: ََل تَْفَعلُوا إَلا بِأُمِّ اْلقُْرآِن، فَإِناهُ ََل َصََلةَ إَلا بِهَا فََكاَن هََذا َكافِيًا فِي « يَا َرُسوَل َّللاا

َعلَْيِه  -ا َوَجَب بِقَْولِِه َعلَْيِه الساََلُم .. َوَحتاى لَْو لَْم يَأِْت هََذا اْلَخبَُر لَمَ  -تَأْلِيِف أََواِمِرِه 

ََلُم  إَلا تَْرُك اْلقَِراَءِة ِحيَن قَِراَءتِِه، َويَْبقَى ُوُجوُب قَِراَءتِهَا فِي « إَذا قََرأَ فَأَْنِصتُوا: »-السا

َماِم فََكْيَف َوهَِذِه اللاْفظَةُ  ِة قَْد أَْنَكَرهَ « إَذا قََرأَ فَأَْنِصتُوا»: يَْعنِي -َسَكتَاِت اْْلِ ا َكثِيٌر ِمْن أَئِما

َد ْبَن َغْيََلَن أَْخطَأَ فِي إيَراِدهَا، َولَْيَسْت ِمْن اْلَحِديِث، قَاَل َذلَِك  اْلَحِديِث َوقَالُوا: إنا ُمَحما

ا نَْحُن فَََل نَقُوُل فِيَما َرَواهُ الثِّقَةُ: إناهُ َخطَأٌ؛  : َوأَما إَلا بِبُْرهَاٍن اْبُن َمِعيٍن َوَغْيُرهُ. قَاَل َعلِيٌّ

 َواِضٍح؛ لَِكنا َوْجهَ اْلَعَمِل هَُو َما أَوَرْدنَا ..
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َمْن َكاَن لَهُ إَماٌم فَإِنا قَِراَءةَ »قال المؤلف: َوقَْد َجاَءْت أََحاِديُث َساقِطَةٌ ُكلُّهَا فِيهَا ■

َماُم لَهُ قَِراَءةٌ  َماُم إَلا قَ « اْْلِ ا َوفِي بَْعِضهَا " َما أََرى اْْلِ ا ُمْرَسٌل؛ َوإِما ْد َكفااهُ ". َوُكلُّهَا إما

ا َعْن َمْجهُوٍل  ْت ُكلُّهَا لََكاَن قَْولُهُ  -ِمْن ِرَوايَِة َجابٍِر اْلُجْعفِيِّ اْلَكذااِب، َوإِما  -َولَْو َصحا

 َجِميِعهَا.. َكافِيًا فِي تَأْلِيفِ « ََل تَْفَعلُوا إَلا بِأُمِّ اْلقُْرآنِ : »-َعلَْيِه الساََلُم 

َماِم؟ قَاَل لَهُ ُعَمُر: نََعْم، ■  َعْن يَِزيَد ْبِن َشِريٍك أَناهُ قَاَل لُِعَمَر ْبِن اْلَخطااِب: أَْقَرأُ َخْلَف اْْلِ

 قَاَل: َوإِْن قََرْأت يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن قَاَل: نََعْم، َوإِْن قََرْأت.)صحيح(

اَل: ََل تَُجوُز َوََل تُْجِزُئ َصََلةٌ إَلا بِفَاتَِحِة اْلِكتَاِب َوَشْيٍء َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب قَ ■ 

َمَعهَا فَقَاَل لَهُ َرُجٌل: يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن، أََرأَْيت إْن ُكْنت َخْلَف إَماٍم أَْو بَْيَن يََدْي إَماٍم قَاَل: 

 اْقَرْأ فِي نَْفِسك.)صحيح(

ْجِزُئ َصََلةٌ، أَْو ََل تَُجوُز َصََلةٌ ََل يُْقَرأُ فِيهَا بِفَاتَِحِة اْلِكتَاِب َعْن ُعَمَر قَاَل: ََل تُ ■ 

 .)صحيح(

اِمِت فَقََرأَ فَاتَِحةَ ■  بِيِع قَاَل: َصلاْيت َصََلةً َوإِلَى َجْنبِي ُعبَاَدةُ ْبُن الصا َعْن َمْحُموِد ْبِن الرا

ا اْنَصَرَف قُْلت: أَبَا الْ  َولِيِد، أَلَْم أَْسَمْعك قََرْأت فَاتَِحةَ اْلِكتَاِب قَاَل: أََجْل، إناهُ ََل اْلِكتَاِب فَلَما

 َصََلةَ إَلا بِهَا.)صحيح(

َماِم فَاتَِحةَ اْلِكتَاِب.)صحيح(■   َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل: اْقَرْأ َخْلَف اْْلِ

َماِم فَاتَِحةَ اْلِكتَاِب؛ َجهََر أَْو لَْم َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل: ََل بُدا أَْن يَْقَرأَ َخْلَف اْْلِ ■ 

 يَْجهَْر.)صحيح(

عن نَافٌِع: أَنا اْبَن ُعَمَر لَْم يَُكْن يََدُع أَْن يَْقَرأَ أُما اْلقُْرآِن فِي ُكلِّ َرْكَعٍة ِمْن اْلَمْكتُوبَِة ، ■

 َوَعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: اْقَرْأ بِهَا فِي نَْفِسك. )صحيحان(

َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ يَقُوُل: اْقَرْأ بِأُمِّ اْلقُْرآِن فِي ُكلِّ َرْكَعٍة، أَْو يَقُوُل فِي ُكلِّ  عن أَبَي■ 

 َصََلٍة.)صحيح(

: أَلَْيَس قَْد -َوقَْد َصلاى اْلَمْغِرَب بِالنااِس َولَْم يَْقَرْأ َشْيئًا  -أَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب قَاَل ■ 

ُكوَع  ََلةَ.أَْتَمْمت الرُّ ُجوَد.؟ قَالُوا: بَلَى؛ فَلَْم يُِعْد الصا  َوالسُّ

ُكوَع ■  : أَنا َرُجًَل َجاَء فَقَاَل: إنِّي َصلاْيت َولَْم أَْقَرْأ، قَاَل: أَْتَمْمت الرُّ َعْن َعلِيٍّ

: تَماْت َصََلتُك؛ َما ُكلُّ أََحٍد يُْحسِ  ُجوَد؟ قَاَل لَهُ: نََعْم؛ قَاَل لَهُ َعلِيٌّ ُن أَْن َوالسُّ

 يَْقَرأَ.)صحيح(

َماُم[م  990َمْسأَلَةٌ َدَخَل َخْلَف إَماٍم فَبََدأَ بِقَِراَءِة أُمِّ اْلقُْرآِن فََرَكَع اْْلِ
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َماُم قَْبَل أَْن يُتِما هََذا  قال ابن حزم: فََمْن َدَخَل َخْلَف إَماٍم فَبََدأَ بِقَِراَءِة أُمِّ اْلقُْرآِن فََرَكَع اْْلِ

هَا ، بُْرهَاُن َذلَِك الدااِخُل  : َما َذَكْرنَاهُ ِمْن ُوُجوِب قَِراَءِة -أُما اْلقُْرآِن فَََل يَْرَكُع َحتاى يُتِما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلقُْرآِن فِي ُكلِّ َرْكَعٍة؛ َوقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاا َمْهَما أَْسبِقُُكْم بِِه : »-َصلاى َّللاا

 «ُكونِي بِِه إَذا َرفَْعتُ إَذا َرَكْعُت تُْدرِ 

َماُم َراِكٌع[م ََلة َواْْلِ  999]َمْسأَلَةٌ َجاَء اْلَمأُْموم إلَى الصَّ

ْكَعِة؛ ِْلَناهُ لَْم  َماُم َراِكٌع فَْليَْرَكْع َمَعهُ، َوََل يُْعتَدُّ بِتِْلَك الرا قال ابن حزم: فَإِْن َجاَء َواْْلِ

َماُم، فَإِْن َخاَف َجاِهًَل فَْليَتَأَنا َحتاى يُْدِرْك اْلقِيَاَم، َوََل اْلقَِراءَ  ةَ؛ َولَِكْن يَْقِضيهَا إَذا َسلاَم اْْلِ

مَ  ْكَعةَ َمَع اْْلِ ُكوِع فَيَُكبِّْر ِحينَئٍِذ ، َوقَاَل قَائِلُوَن، إْن أَْدَرَك الرا َماُم َرْأَسهُ ِمْن الرُّ اِم يَْرفََع اْْلِ

 اْعتَدا بِهَا.

 -أقوال الفقهاء:

جمهور الفقهاء على خَلف المؤلف يرون أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ■

 وَل يقضيها.

َماُم َرْأَسهُ فَإِناهُ يَْرَكُع ■  فِّ اآْلَخِر َولَْم يَْرفَُعوا ُرُءوَسهُْم َوقَْد َرفََع اْْلِ إَذا اْنتَهَى إلَى الصا

فا الاِذي فِيِه هَُو  إَماُمهُ، َوإِْن َجاَء َواْلقَْوُم ُسُجوٌد فَإِناهُ يَْسُجُد َمَعهُْم َوقَْد أَْدَرَك؛ ِْلَنا الصا

 َوََل يَْعتَدُّ بِهَا .)الشعبي(

َماُم قَاَم فََرَكَع َرْكَعةً َوََل يَْسُجُد َويُْعتَدُّ ■  إَذا َجاَء َوهُْم ُسُجوٌد َسَجَد َمَعهُْم؛ فَإَِذا َسلاَم اْْلِ

 بِهَا. )أبو العالية(

َماُم إَذا وَ ■  َماُم َرْأَسهُ فَقَْد أَْدَرَك؛ َوإِْن َرفََع اْْلِ َضَع يََدْيِه َعلَى ُرْكبَتَْيِه قَْبَل أَْن يَْرفََع اْْلِ

 َرْأَسهُ قَْبَل أَْن يََضَع يََدْيِه فَإِناهُ ََل يُْعتَدُّ بِهَا.) قَتَاَدةَ، َوُحَمْيٍد، َوأَْصَحاِب اْلَحَسِن(

َماُم َرْأَسهُ.)  إَذا َكباَر قَْبَل أَنْ ■  َماُم َرْأَسهُ فَقَْد أَْدَرَك، َوْليَْرَكْع بَْعَد أَْن يَْرفََع اْْلِ يَْرفََع اْْلِ

، َوُزفَُر(  اْبُن أَبِي لَْيلَى، َوُسْفيَاُن الثاْوِريُّ

 -اِلحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَْوُل َرُسوِل َّللاا ََلِة َرْكَعةً فَقَْد أَْدَرَك : »-َصلاى َّللاا َمْن أَْدَرَك ِمْن الصا

ََلةَ   « . الصا

ةٌ َعلَْيِهْم؛ ِْلَناهُ  ََل يَْسقُطُ َعْنهُ قََضاُء َما لَْم يُْدِرْك ِمْن  -َمَع َذلَِك  -قال المؤلف: َوهَُو ُحجا

ُكوَع: فَقَْد  -ََلِة الصا  هََذا َما ََل ِخََلَف فِيِه ِمْن أََحٍد؛ َولَْيَس فِي اْلَخبَِر: أَناهُ إْن أَْدَرَك الرُّ

ْجَدةَ : »-َعلَْيِه الساََلُم  -أَْدَرَك اْلَوْقفَةَ َوَكَذلَِك قَْولُهُ  ْكَعةَ: فَقَْد أَْدَرَك السا « َمْن أَْدَرَك الرا

ُكوِع؛ فَََل َحقٌّ ََل َشكا فِيهِ  ْكَعةَ فَقَْد أَْدَرَك اْلَوْقفَةَ الاتِي قَْبَل الرُّ ؛ َولَْم يَقُْل: إناهُ إْن أَْدَرَك الرا
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ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يَُجوُز ِْلََحٍد أَْن يُْقِحَم فِي َكََلِمِه  َما لَْيَس فِيِه، فَيَقُوُل َعلَْيِه َما لَْم  -َصلاى َّللاا

 يَقُْل.

ْجَدةَ : »-َعلَْيِه الساََلُم  -هُ قَْولُ ■َ ََلِة َرْكَعةً فَقَْد أَْدَرَك السا  )صحيح( « َمْن أَْدَرَك ِمْن الصا

ا قََضى »عُن أَبِي بَْكَرةَ: ■ ، فَلَما فِّ أَناهُ َجاَء َواْلقَْوُم ُرُكوٌع، فََرَكَع ثُما َمَشى إلَى الصا

 ِ ُ َعلَْيِه وَ  -َرُسوُل َّللاا ؟  -َسلاَم َصلاى َّللاا فِّ َصََلتَهُ قَاَل: أَيُُّكْم الاِذي َرَكَع ثُما َجاَء إلَى الصا

 ِ ُ تََعالَى َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَقَاَل أَبُو بَْكَرةَ: أَنَا، فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاا ُ ِحْرًصا  -َصلاى َّللاا َزاَدَك َّللاا

 صحيح(«)َوََل تَُعدْ 

ْكَعِة، َوأَناهُ لَْم يَْقِضهَا .. قال المؤلف: لَْيَس فِيِه:  أَناهُ اْجتََزأَ بِتِْلَك الرا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النابِيِّ ■  ََلةَ َوَعلَْيُكْم »قَاَل:  -َصلاى َّللاا اْئتُوا الصا

ِكينَةَ، فََصلُّوا َما أَْدَرْكتُْم، َواْقُضوا َما َسبَقَُكمْ   صحيح(« )السا

ْكَعِة -قال المؤلف: َوبِيَقِيٍن يَْدِري ُكلُّ ِذي ِحسٍّ َسلِيٍم  ِل الرا َماَم فِي أَوا : أَنا َمْن أَْدَرَك اْْلِ

الثاانِيَِة: فَقَْد فَاتَْتهُ اْْلُولَى ُكلُّهَا. َوأَنا َمْن أَْدَرَك َسْجَدةً ِمْن اْْلُولَى: فَقَْد فَاتَْتهُ َوْقفَةٌ، 

ْجَدتَْيِن: فَقَْد فَاتَهُ َوُرُكوٌع،  َوَرْفٌع، َوَسْجَدةٌ، َوُجلُوٌس، َوأَنا َمْن أَْدَرَك اْلَجْلَسةَ بَْيَن السا

ُكو ْفَع: فَقَْد فَاتَْتهُ اْلَوْقفَةُ، َوالرُّ ْفُع، َوَسْجَدةُ. َوأَنا ِمْن أَْدَرَك الرا ُكوُع، َوالرا ُع. اْلَوْقفَةُ، َوالرُّ

ُكوَع: فَقَْد فَاتَْتهُ  َوأَنا َمْن أَْدَركَ  ُكوُع. َوأَنا َمْن أَْدَرَك الرُّ ْجَدتَْيِن: فَقَْد فَاتَْتهُ اْلَوْقفَةُ، َوالرُّ السا

ََلةُ إَلا بِِه َوهَُو َمأُْموٌر بِنَصِّ  اْلَوْقفَةُ، َوقَِراَءةُ أُمِّ اْلقُْرآِن؛ َوِكََلهَُما فَْرٌض، ََل تُتِمُّ الصا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َكََلِم َرُسوِل َّللاا بِقََضاِء َما َسبَقَهُ َوإِْتَماِم َما فَاتَهُ؛ فَََل يَُجوُز  -َصلاى َّللاا

 تَْخِصيُص َشْيٍء ِمْن َذلَِك بَِغْيِر نَصٍّ آَخَر؛ َوََل َسبِيَل إلَى ُوُجوِدِه..

فِّ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: إَذا أَتَْيت اْلقَْوَم َوهُْم ُرُكوٌع فَََل تُ ■  َكبِّْر َحتاى تَأُْخَذ َمقَاَمك ِمْن الصا

ْكَعِة َحتاى يَْقَرأَ بِأُمِّ اْلقُْرآِن.  َوُرِوَي َعْنهُ أَْيًضا أَْن ََل يُْعتَدا بِالرا

َماُم َراِكٌع فََرَكْعنَا ثُما ■   َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب قَاَل: َدَخْلت أَنَا َواْبُن َمْسُعوٍد اْلَمْسِجَد َواْْلِ

َماُم قُْمت أَْقِضي، فَقَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: قَْد  ا فََرَغ اْْلِ ؛ فَلَما فِّ َمَضْينَا َحتاى اْستََوْينَا بِالصا

 أَْدَرْكتَهُ. )صحيح(

َحابَِة فَإِْن  قال المؤلف: فَهََذا إيَجاُب اْلقََضاِء َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب َوهَُو َصاِحٌب ِمْن الصا

اِحبَاِن فَاْلَواِجُب  قِيَل: فَلَْم يَرَ  اْبَن َمْسُعوٍد َذلَِك قُْلنَا: نََعْم، فََكاَن َماَذا فَإَِذا تَنَاَزَع الصا

ُ تََعالَى َوَرُسولُهُ  ُجوُع إلَى َما قَالَهُ َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم.. -الرُّ  َصلاى َّللاا

َد ْبَن ِسيِريَن يَقُوُل: إَذا اْنتَهَْيت إلَى الْ ■  ََلِة فَأَْدَرْكت تَْكبِيَرةً تَْدُخُل ُمَحما قَْوِم َوهُْم فِي الصا

ْكَعِة؛ َوإَِلا فَاْرَكْع َمَعهُْم َواْسُجْد،  ُكوِع: فَقَْد أَْدَرْكت تِْلَك الرا ََلِة، َوتَْكبِيَرةَ الرُّ بِهَا فِي الصا

 َوََل تَْحتَِسْب بِهَا ..
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فِّ قَْبَل َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: إَذا َرَكَع أَ ■  ، فَإِْن َدَخَل فِي الصا فِّ َحُدُكْم فََمَشى إلَى الصا

فِّ فَََل  أَْن يَْرفَُعوا ُرُءوَسهُْم فَإِناهُ يُْعتَدُّ بِهَا، َوإِْن َرفَُعوا ُرُءوَسهُْم قَْبَل أَْن يَِصَل إلَى الصا

 يُْعتَدُّ بِهَا.)فيه الحجاج بن أرطأة والمؤلف على تضعيف روايته(

نَافٍِع َمْولَى اْبِن ُعَمَر قَاَل: َكاَن اْبُن ُعَمَر إَذا َجاَء َواْلقَْوُم ُسُجوٌد َسَجَد َمَعهُْم؛ فَإَِذا  َعنْ ■ 

 َرفَُعوا ُرُءوَسهُْم َسَجَد أُْخَرى َوََل يَْعتَدُّ بِهَا..)صحيح(

 ِ ِجيِم[م]َمْسأَلَةٌ فَْرٌض َعلَى ُكلِّ ُمَصلٍّ أَْن يَقُوَل إَذا قََرأَ أَُعوُذ بِاّلَلَّ  999 ِمْن الشَّْيطَاِن الرَّ

ِجيِم " ََل بُدا لَهُ  ْيطَاِن الرا ِ ِمْن الشا َوفَْرٌض َعلَى ُكلِّ ُمَصلٍّ أَْن يَقُوَل إَذا قََرأَ " أَُعوُذ بِاَّلَلا

ِ تََعالَى: }فَإَِذا قََرْأَت اْلقُْرآَن فَاْستَ  ِ ِمَن الشاْيطَاِن فِي ُكلِّ َرْكَعٍة ِمْن َذلَِك؛ لِقَْوِل َّللاا ِعْذ بِاَّللا

ِجيِم{ ]النحل:  ُ تََعالَى بِأَْمٍر ثُما يَقُوُل قَائٌِل ٨٩الرا بَِغْيِر  -[ ... َوِمْن اْلَخطَأِ أَْن يَأُْمَر َّللاا

َعاِء فِي : هََذا اْْلَْمُر لَْيَس فَْرًضا، ََل ِسياَما أَْمُرهُ تََعالَى بِ -بُْرهَاٍن ِمْن قُْرآٍن، َوََل ُسناٍة  الدُّ

أَْن يُِعيُذنَا ِمْن َكْيِد الشاْيطَاِن؛ فَهََذا أَْمٌر ُمتَيَقاٌن: أَناهُ فَْرٌض؛ ِْلَنا اْجتِنَاَب الشاْيطَاِن، 

ُ تََعالَ  ى َواْلفَِراَر ِمْنهُ؛ َوطَلََب الناَجاِة ِمْنهُ: ََل يَْختَلُِف اْثنَاِن فِي أَناهُ فَْرٌض، ثُما َوَضَع َّللاا

ُذ: فَْرًضا؛ لَلَِزَم ُكلا َمْن َحَكى  َذلَِك َعلَْينَا ِعْنَد قَِراَءِة اْلقُْرآِن. َوقَاَل بَْعُضهُْم: لَْو َكاَن التاَعوُّ

: َوهََذا َعلَْيِهْم ََل لَهُْم؛ َذ َوََل بُدا. قَاَل َعلِيٌّ ناهُْم ِْلَ  َعْن أََحٍد أَناهُ َذَكَر آيَةً ِمْن اْلقُْرآِن: أَْن يَتََعوا

َذ ِعْنَد ِحَكايَِة اْلَمرْ  ِذ ِعْنَد قَِراَءِة اْلقُْرآِن؛ َوََل يََرْوَن التاَعوُّ ِء ُمتافِقُوَن َعلَى اْستِْحبَاِب التاَعوُّ

َذ الاِذي اْختَلَْفنَا فِيِه فَأَْوَجْبنَاهُ نَْحُن َولَْم يُوِجبُوهُ هُْم  إناَما هَُو  -قَْوَل َغْيِرِه؛ فََصحا أَنا التاَعوُّ

، ََل ِعْنَد ِحَكايٍَة ََل يَْقِصُد بِهَا اْلَمْرُء قَِراَءةَ  ِعْنَد قَِراَءِة اْلقُْرآِن، َكَما َجاَء فِي الناصِّ

 اْلقُْرآِن..

 -أقوال الفقهاء:

ُذ قَْبَل اْبتَِدائِِه بِاْلقَِراَءِة فِي ُكلِّ َرْكَعٍة؛ َولَيس َذلَِك فَْرًضا.)أبو ■   حنيفة والشافعي(يَتََعوا

ِع إَلا فِي َصََلِة اْلقِيَاِم فِي َرَمَضاَن، فَإِناهُ ■  ُذ فِي َشْيٍء ِمْن اْلفَِريَضِة، َوََل التاطَوُّ ََل يَتََعوا

ِذ فَقَْط ثُما ََل يَُعوَد. )مالك( ِل لَْيلٍَة بِالتاَعوُّ  يَْبَدأُ فِي أَوا

وهو قول ُسْفيَاُن ، من أفعالهمروي عن النخعي والحسن يستعيذ في كل ركعة.)■

 الثاْوِريُّ َواْْلَْوَزاِعيُّ َوَداُود(

ََلِة قَْبَل أَْن يَْقَرأَ أُما اْلقُْرآِن َوبَْعَد أَْن يَْقَرأَ أُما اْلقُْرآِن.)محمد بن ■ اَلستعاذة فِي الصا

 سيرين(

َذ ُسناةً قَْبَل اْفتِتَاِح اْلقَِراَءِة؛ ِْلَناهُ ■  ِ التاَعوُّ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فِْعُل َرُسوِل َّللاا بِنَْقِل  -َصلاى َّللاا

اِء ِجيًَل بَْعَد ِجيٍل، َوفَْرًضا بَْعَد أَْن يَْقَرأَ َما يَقَُع َعلَْيِه اْسُم اْلقُْرآِن، َولَْو أَناهُ َكلَِمتَ  اِن، اْلقُرا

َذ بَ   ْعَد اْلقَِراَءِة بِظَاِهِرهَا.)من أخذ بقول ابن سيرين(َعلَى نَصِّ اآْليَِة؛ ِْلَناهَا تُوِجُب التاَعوُّ
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ََلِة َوَغْيِرهَا َويُْجِزُئ َعْنك، أَُعوُذ ■  اَِلْستَِعاَذةُ َواِجبَةٌ لُِكلِّ قَِراَءٍة فِي اْْلَْرِض فِي الصا

ِجيِم.)عطاء( ِ ِمْن الشاْيطَاِن الرا  بِاَّلَلا

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ »قَاَل:  ِعمٍ عن ُجبَْيِر ْبِن ُمطْ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرأَْيُت َرُسوَل َّللاا ِحيَن َدَخَل  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ أَْكبَُر َكبِيًرا، ثَََلثًا، اْلَحْمُد َّلِلا ُ أَْكبَُر َكبِيًرا، َّللاا ُ أَْكبَُر َكبِيًرا، َّللاا ََلةَ قَاَل: َّللاا  َكثِيًرا، الصا

ِ َكثِيًرا، ا ِ بُْكَرةً َوأَِصيًَل اْلَحْمُد َّلِلا ِ َكثِيًرا، َوُسْبَحاَن َّللاا اللاهُما إنِّي أَُعوُذ بَِك ِمْن  -ْلَحْمُد َّلِلا

 .)صحيح(« الشاْيطَاِن، ِمْن هَْمِزِه، َونَْفِخِه َونَْفثِهِ 

ِ َحاَل ا»َعْن ُعْثَماَن ْبِن أَبِي اْلَعاِص الثاقَفِيِّ قَاَل: ■  لشاْيطَاُن بَْينِي قُْلت: يَا َرُسوَل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوبَْيَن قَِراَءتِي. فَقَاَل النابِيُّ  : َذلَِك َشْيطَاٌن يُقَاُل لَهُ: َخْنَزٌب؛ فَإَِذا -َصلاى َّللاا

ْذ َواْتفُْل َعْن يََساِرَك ثَََلثًا  )صحيح(« َحَسْستَهُ فَتََعوا

ْحَمِن ْبِن أَبِي ■  َماُم أَْربًَعا َعْن َعْبِد الرا : -لَْيلَى قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب: يُْخفِي اْْلِ

ِحيِم، َوآِميَن، َوَربانَا لََك اْلَحْمُد. ْحَمِن الرا ِ الرا ُذ، َوبِْسِم َّللاا  التاَعوُّ

َماُم ثَََلثًا ■  ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: يُْخفِي اْْلِ ْحَمِن : اَِلْستَِعا-َعْن َعْبِد َّللاا ِ الرا َذةُ، َوبِْسِم َّللاا

ِحيِم، َوآِميَن.)صحيح(  الرا

َذ أَْو َشْيئًا ِمْن أُمِّ اْلقُْرآِن َحتَّى َرَكَع[م  999]َمْسأَلَةٌ نَِسَي المصلي التََّعوُّ

َذ أَْو َشْيئًا ِمْن أُمِّ اْلقُْرآِن َحتاى َرَكَع أََعاَد َمتَ  ى َذَكَر فِيهَا َوَسَجَد َمْسأَلَةٌ: فََمْن نَِسَي التاَعوُّ

ا فَإِْن َكاَن َمأُْموًما أَْلَغى َما قَْد نَِسَي إلَى أَْن َذَكَر، َوإَِذا أَتَما  لِلساْهِو، إْن َكاَن إَماًما أَْو فَذ ً

َماُم قَاَم يَْقِضي َما َكاَن أَْلَغى ثُما َسَجَد لِلساْهِو ..  اْْلِ

 999فَظُ أُمَّ اْلقُْرآِن[م]َمْسأَلَةٌ َكاَن اْلُمَصلِّي ََل يَحْ 

قال ابن حزم: َوَمْن َكاَن ََل يَْحفَظُ أُما اْلقُْرآِن َصلاى َوقََرأَ َما أَْمَكنَهُ ِمْن اْلقُْرآِن إْن َكاَن 

َولَْم يَْعلَُمهُ، ََل َحدا فِي َذلَِك، َوأَْجَزأَهُ، َوْليَْسَع فِي تََعلُِّم أُمِّ اْلقُْرآِن، فَإِْن َعَرَف بَْعَضهَا 

يَْعِرْف اْلبَْعَض: قََرأَ َما َعَرَف ِمْنهَا فَأَْجَزأَهُ، َوْليَْسَع فِي تََعلُِّم اْلبَاقِي، فَإِْن لَْم يَْحفَْظ َشْيئًا 

َ َكَما يُْحِسُن بِلَُغتِِه َويَْرَكُع َويَْسُجُد َحتاى يُتِما   ِمْن اْلقُْرآِن َصلاى َكَما هَُو؛ يَقُوُم َويَْذُكُر َّللاا

َصََلتَهُ؛ َويُْجِزيِه. َوْليَْسَع فِي تََعلُِّم أُمِّ اْلقُْرآِن، َوقَاَل بَْعُض اْلقَائِلِيَن: يَْقَرأُ ِمْقَداَر َسْبِع 

: َوقُِصَد بَِذلَِك قَْصُد  َ تََعالَى ِمْقَداَر َسْبِع آيَاٍت قَاَل َعلِيٌّ آيَاٍت ِمْن اْلقُْرآِن، أَْو يَْذُكُر َّللاا

ِمْن أُمِّ اْلقُْرآِن، َوالتاْعِويُض ِمْن الشاَرائِِع بَاِطٌل، إَلا أَْن يُوِجبَهُ قُْرآٌن أَْو ُسناةٌ، التاْعِويِض 

ِة قَْولِنَا  ُ -َوََل قُْرآَن َوََل ُسناةَ فِيَما اداَعى َوبُْرهَاُن ِصحا ِ تََعالَى: }َل يَُكلُِّف َّللاا : قَْوُل َّللاا

ِ ٨٩٦البقرة: نَْفًسا إَِل ُوْسَعهَا{ ] ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -[ َوقَْوُل َرُسوِل َّللاا إَذا : »-َصلاى َّللاا

فََصحا أَناهُ يَْسقُطُ َعْنهُ َما َعَجَز َعْنهُ، َويَْلَزُمهُ َما « . أََمْرتُُكْم بِأَْمٍر فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستََطْعتُمْ 
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ُءوا َما تَيَساَر ِمَن اْلقُْرآِن{.. فََمْن َعَجَز َعْن أُمِّ اْلقُْرآِن اْستَطَاَع َعلَْيِه. َوقَاَل تََعالَى: }فَاْقرَ 

َوقََدَر َعلَى َغْيِرهَا ِمْن اْلقُْرآِن َسقَطَْت َعْنهُ، َولَِزَمهُ َما تَيَساَر لَهُ ِمْن اْلقُْرآِن َويُْجِزُئ ِمْن 

فََصاِعًدا، َوإِْن  -َمْعُروٌف أَناهَُما ِمْن اْلقُْرآِن  -َذلَِك َما َوقََع َعلَْيِه اْسُم قُْرآٍن ِمْن َكلَِمتَْيِن 

 ُوِجَد هََذا اْلَمْعنَى فِي َكلَِمٍة َواِحَدٍة أَْجَزأَْتهُ؛ ِْلَنا ُعُموَم " َما تَيَساَر " يَْدُخُل فِيِه ُكلُّ َذلَِك..

ِحيِم آيَةً ِمْن ا ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  999ْلقُْرآِن[م]َمْسأَلَةٌ َمْن َعدَّ بِْسِم َّللاَّ

ِحيِم آيَةً ِمْن  ْحَمِن الرا ِ الرا اِء بِْسِم َّللاا قال ابن حزم: َوَمْن َكاَن يَْقَرأُ بِِرَوايَِة َمْن َعدا ِمْن اْلقُرا

ََلةُ إَلا بِاْلبَْسَملَِة، َوهُْم: َعاِصُم ْبُن أَبِي الناُجوِد، َوَحْمَزةُ، َواْلكِ  ، اْلقُْرآِن لَْم تُْجِزِه الصا َسائِيُّ

َحابَِة َوالتاابِِعيَن  ِ ْبُن َكثِيٍر، َوَغْيُرهُْم ِمْن الصا ُ َعْنهُْم  -َوَعْبُد َّللاا . َوَمْن َكاَن -َرِضَي َّللاا

هَا آيَةً ِمْن أُمِّ اْلقُْرآِن: فَهَُو ُمَخياٌر بَْيَن أَْن يُبَْسِمَل، َوبَْيَن أَْن   ََل يَْقَرأُ بِِرَوايَِة َمْن ََل يَُعدُّ

َوايَاِت َعْن نَافٍِع...  يُبَْسِمَل. َوهُْم: اْبُن َعاِمٍر، َوأَبُو َعْمٍرو َويَْعقُوُب، َوفِي بَْعِض الرِّ

َواْلَحقُّ ِمْن هََذا أَنا الناصا قَْد َصحا بُِوُجوِب قَِراَءِة أُمِّ اْلقُْرآِن فَْرًضا، َوََل يَْختَلُِف اْثنَاِن 

ْسََلِم فِ  ِ ِمْن أَْهِل اْْلِ ي أَنا هَِذِه اْلقَِراَءاِت َحقٌّ ُكلُّهَا َمْقطُوٌع بِِه، ُمبَلاَغةٌ ُكلُّهَا إلَى َرُسوِل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - ِ َعزا َوَجلا بِنَْقِل اْلَملََواِن  -َعلَْيِه الساََلُم  -َعْن ِجْبِريَل  -َصلاى َّللاا َعْن َّللاا

ِ فَقَْد َوَجَب إْذ ُكلُّهَا  ْنَساُن فِي قَِراَءتِِه أَيا َذلَِك َشاَء؛ َوَصاَرْت " بِْسِم َّللاا َحقٌّ أَْن يَْفَعَل اْْلِ

ِحيِم " فِي قَِراَءٍة َصِحيَحٍة آيَةً ِمْن أُمِّ اْلقُْرآِن، َوفِي قَِراَءٍة َصِحيَحٍة لَْيَسْت آيَةً  ْحَمِن الرا الرا

" هَُو " فِي قَْوله تََعالَى فِي ُسوَرِة اْلَحِديِد: }هَُو اْلَغنِيُّ : ِمْثُل لَْفظَِة -ِمْن أُمِّ اْلقُْرآِن 

[ . َوَكلَْفظَِة " ِمْن " فِي قَْوله تََعالَى: }ِمْن تَْحتِهَا اْلَْنهَاُر{ ]التوبة: ٨٦اْلَحِميُد{ ]لقمان: 

ورَ  -[ فِي ُسوَرِة )بََراَءةٌ( َعلَى َرْأِس اْلِمائَِة آيٍَة ٩٨ تَْيِن فِي قَِراَءِة َمْن قََرأَ هَُما ِمْن السُّ

وَرتَْيِن فِي قَِراَءِة َمْن لَْم يَْقَرْأ بِِهَما. َوِمْثُل هََذا فِي اْلقُْرآِن َواِرٌد فِي  بِِهَما، َولَْيَستَا ِمْن السُّ

ِمْن اْلُحُروِف  ثََمانِيَِة َمَواِضَع، َذَكْرنَاهَا فِي ِكتَاِب اْلقَِراَءاِت َوآيَاٍت َكثِيَرٍة، َوَسائُِر َذلِكَ 

[ ٥يَطُوُل ِذْكُرهَا. َكِزيَاَدِة ِميِم " ِمْنهَا " فِي ُسوَرِة اْلَكْهِف. َوفِي }حم{ ]الشورى: 

[ . َوهَاَءاٍت فِي َمَواِضَع ٣٠[ : }فَبَِما َكَسبَْت{ ]الشورى: ٨}عسق{ ]الشورى: 

ْخُرِف }تَْشتَِهيِه [ . َوفِ ٦٨[ : }َوَما َعلاْمنَاهُ{ ]يس: ٥َكثِيَرٍة فِي }يس{ ]يس:  ي الزُّ

[ َوَغْيُر َذلَِك. َواْلقُْرآُن أُْنِزَل ٨١٨[ َو }لَْم يَتََسناْه{ ]البقرة: ٤٥اْلَْنفُُس{ ]الزخرف: 

ِة  ، َوهََذا ُكلُّهُ ِمْن تِْلَك اْْلَْحُرِف بِِصحا ، َوهََذا ُكلُّهُ َحقٌّ َعلَى َسْبَعِة أَْحُرٍف، ُكلُّهَا َحقٌّ

ْجَماِع الْ  ِ تََعالَى التاْوفِيُق. -ُمتَيَقاِن َعلَى َذلَِك اْْلِ  َوبِاَّلَلا

 -أقوال الفقهاء:

ِل لَْيلٍَة ِمْن الشاْهِر.)مالك(■   ََل يُبَْسِمُل اْلُمَصلِّي إَلا فِي َصََلِة التاَراِويِح فِي أَوا

ِحيِم.)ال■  ْحَمِن الرا ِ الرا  شافعي(ََل تُْجِزُئ َصََلةٌ إَلا بِبَْسِم َّللاا

 -اِلحاديث واآلثار:
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ِ »َعْن أَنٍَس وأبي هريرة■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا َوأَبُو بَْكٍر، َوُعَمُر،  -َصلاى َّللاا

ْحمَ  ِ الرا ِ َربِّ اْلَعالَِميَن، ََل يَْذُكُروَن بِْسِم َّللاا ََلةَ بِاْلَحْمُد َّلِلا ِن َوُعْثَماُن، يَْفتَتُِحوَن الصا

ِحيِم ََل قَْبلَهَا َوََل بَْعَدهَا  صحيح(«)الرا

ةَ فِيِه ِْلَناهُ لَْيَس فِي َشْيٍء ِمْن هَِذِه اْْلَْخبَاِر نَْهٌي ِمْن  قال المؤلف: َوهََذا ُكلُّهُ ََل ُحجا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا ْحمَ  -َصلاى َّللاا ِ الرا ِحيِم " َوإِناَما فِيهَا: َعْن قَِراَءِة " بِْسِم َّللاا ِن الرا

 َكاَن ََل يَْقَرُقهَا َوقَْد َعاَرَضْت هَِذِه اْْلَْخبَاُر أَْخبَاَر أَُخَر .. -َعلَْيِه الساََلُم  -أَناهُ 

ِ »َعْن أَنٍَس قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َصلاْيُت َخْلَف َرُسوِل َّللاا ُعَمَر َوأَبِي بَْكٍر وَ  -َصلاى َّللاا

ِحيمِ  ْحَمِن الرا ِ الرا  صحيح(«)َوُعْثَماَن فََكانُوا ََل يَْجهَُروَن بِبَْسِم َّللاا

وَن بِهَا..  قال المؤلف: فَهََذا يُوِجُب أَناهُْم َكانُوا يَْقَرُءونَهَا َويَُسرُّ

 999ِة[م]َمْسأَلَةٌ قََرأَ أُمَّ اْلقُْرآِن فِي َصََلتِِه ُمتَْرَجًما بَِغْيِر اْلَعَربِيَّ 

قال ابن حزم :َوَمْن قََرأَ أُما اْلقُْرآِن أَْو َشْيئًا ِمْنهَا، أَْو َشْيئًا ِمْن اْلقُْرآِن فِي َصََلتِِه ُمتَْرَجًما 

ُ تََعالَى، َعاِمًدا لَِذلِكَ  َم بَِغْيِر اْلَعَربِياِة، أَْو بِأَْلفَاٍظ َعَربِياٍة َغْيِر اْْلَْلفَاِظ الاتِي أَْنَزَل َّللاا ، أَْو قَدا

َرهَا َعاِمًدا لَِذلَِك  َ تََعالَى قَاَل: }قُْرآنًا -َكلَِمةً أَْو أَخا : بَطَلَْت َصََلتُهُ، َوهَُو فَاِسٌق؛ ِْلَنا َّللاا

[ ، َوَغْيُر اْلَعَربِيِّ لَْيَس َعَربِي ًا، فَلَْيَس قُْرآنًا. َوإَِحالَةُ ُرْتبَِة اْلقُْرآِن ٨َعَربِي ًا{ ]يوسف: 

فُوَن اْلَكلَِم َعنْ تَ  ُ تََعالَى قَْوًما فََعلُوا َذلَِك فَقَاَل: }يَُحرِّ ِ تََعالَى، َوقَْد َذما َّللاا  ْحِريُف َكََلِم َّللاا

ِ تََعالَى: }َوإِناهُ   َمَواِضِعِه{ َوقَاَل أَبُو َحنِيفَةَ تُْجِزيِه َصََلتُهُ، َواْحتَجا لَهُ َمْن قَلاَدهُ بِقَْوِل َّللاا

لِيَن{ ]الشعراء: لَ  ةَ لَهُْم فِي هََذا؛ ِْلَنا اْلقُْرآَن ٥٨٦فِي ُزبُِر اْلَوا : ََل ُحجا [ . قَاَل َعلِيٌّ

َل َعلَْينَا َعلَى لَِساِن نَبِيِّنَا  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلُمنَزا لِيَن، َوإِناَما فِي  -َصلاى َّللاا لَْم يَْنِزْل َعلَى اْْلَوا

ْقَراُر بِِه فَقَْط؛ َولَْو أُْنِزَل َعلَى َغْيِرِه ُزبُِر اْْلَوا  لََما َكاَن آيَةً  -َعلَْيِه الساََلُم  -لِيَن ِذْكُرهُ َواْْلِ

َ تَعَ  الَى لَهُ، َوََل فَِضيلَةً لَهُ، َوهََذا ََل يَقُولُهُ ُمْسلٌِم، َوَمْن َكاَن ََل يُْحِسُن اْلَعَربِياةَ فَْليَْذُكْر َّللاا

ُ نَْفًسا إَِل ُوْسَعهَا{ ]البقرة: بِلَُغتِ  ِ تََعالَى: }َل يَُكلُِّف َّللاا [ . َوََل يَِحلُّ لَهُ ٨٩٦ِه؛ لِقَْوِل َّللاا

 أَهُ..أَْن يَْقَرأَ أُما اْلقُْرآِن َوََل َشْيئًا ِمْن اْلقُْرآِن ُمتَْرَجًما َعلَى أَناهُ الاِذي اْفتََرَض َعلَْيِه أَْن يَْقرَ 

َمامِ ]َمْسأَلَةٌ  وَرِة الَّتِي َمَع أُمِّ اْلقُْرآِن[مذَواْلُمْنفَِرِد أَْن يَتََعوَّ  لَْيَس َعلَى اْْلِ  999ا لِلسُّ

وَرِة الاتِي َمَع أُمِّ اْلقُْرآِن؛ ِْلَناهُ  َذا لِلسُّ َماِم َواْلُمْنفَِرِد أَْن يَتََعوا َما قال ابن حزم: َولَْيَس َعلَى اْْلِ

َذا إْذ قَرَ  ِذ لََما قَْد تََعوا َذ َكَما أُِمَر، َولَْو لَِزَمهُ تَْكَراُر التاَعوُّ آ. َوَمْن اتاَصلَْت قَِراَءتُهُ فَقَْد تََعوا

َءةً َكاَن لَِذلَِك َغايَةٌ إَلا بَِدْعَوى َكاِذبٍَة، فَإِْن قَطََع اْلقَِراَءةَ قَْطَع تَْرٍك أَْو أََراَد أَْن يَْبتَِدَئ قَِرا

َذ فِي َرْكَعٍة أُخْ   َكَما أُِمَر .. -َرى تََعوا

ََلِة َوالطَُّمأْنِينَةُ فِيِه[م ُكوُع فِي الصَّ  992]َمْسأَلَةٌ الرُّ
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ُكوِع َحتاى تَْعتَِدَل َجِميُع  ََلِة فَْرٌض، َوالطَُّمأْنِينَةُ فِي الرُّ ُكوُع فِي الصا قال ابن حزم: َوالرُّ

: فَْرٌض، ََل َصََلةَ لَِمْن تََرَك َشْيئًا ِمْن َذلَِك -بَتَْيِه أَْعَضائِِه َويََضَع فِيِه يََدْيِه َعلَى ُركْ 

ْن َعاِمًدا. َوَمْن تََرَك َذلَِك نَاِسيًا أَْلَغاهُ َوأَتَما َصََلتَهُ َكَما أُِمَر، ثُما َسَجَد لِلساْهِو، فَإِْن َعَجَز عَ 

َما قََدَر َعلَْيِه ِمْن َذلَِك، َوَسقَطَ َعْنهُ َما َعَجَز  الطَُّمأْنِينَِة َواَِلْعتَِداِل لُِعْذٍر بُِصْلبِِه أَْجَزأَهُ 

ُكوِع فَْرٌض  ُكوِع فَْرٌض، َوقَْولُهُ " ُسْبَحاَن َربِّي اْلَعِظيِم " فِي الرُّ َعْنهُ َوالتاْكبِيُر لِلرُّ

ُكوِع فَْرٌض لَِمْن قََدَر َعلَْيِه َحتاى يَْعتَِدَل قَائًِما  ُ لَِمْن َحِمَدهُ َواْلقِيَاُم إْثَر الرُّ َوقَْوُل " َسِمَع َّللاا

، ِمْن إَماٍم أَْو ُمْنفَِرٍد أَْو َمأُْموٍم ََل تُْجِزُئ  ُكوِع فَْرٌض َعلَى ُكلِّ ُمَصلٍّ " ِعْنَد اْلقِيَاِم ِمْن الرُّ

ََلةُ إَلا بِِه، فَإِْن َكاَن َمأُْموًما فَفَْرٌض َعلَْيِه أَْن يَقُوَل بَْعَد َذلَِك "  َربانَا لَك اْلَحْمُد " أَْو الصا

. َوإِْن قَاََلهُ َكاَن َحَسنًا َوُسناةً َوقَْوُل  " َولَك اْلَحْمُد " َولَْيَس هََذا فَْرًضا َعلَى إَماٍم َوََل فَذٍّ

الِّيَن{ ]الفاتحة:  َماُم }َوَل الضا مَ ٤اْلَمأُْموِم " آِميَن " إَذا قَاَل اْْلِ اُم [ فَْرٌض؛ َوإِْن قَالَهُ اْْلِ

فَهَُو َحَسٌن َوُسناةٌ، َوََل يَِحلُّ لِْلَمأُْموِم أَْن يَْرَكَع، َوََل أَْن يَْرفََع، َوََل أَْن يَْسُجَد َمَع إَماِمِه 

َوََل قَْبلَهُ؛ لَِكْن بَْعَدهُ َوََل بُدا، َوَمْن قََرأَ اْلقُْرآَن فِي ُرُكوِعِه أَْو ُسُجوِدِه بَطَلَْت َصََلتُهُ إْن 

َد َذلَِك؛ فَإِْن نَِسَي أَْلَغى تِْلَك اْلُمداةَ ِمْن ُسُجوِدِه ثُما َسَجَد لِلساْهِو، َوَسْجَدتَاِن إْثَر اْلقِيَاِم تََعما 

اْلَمْذُكوِر فَْرٌض؛ َوالطَُّمأْنِينَةُ فِيِهَما فَْرٌض؛ َوالتاْكبِيُر لُِكلِّ َسْجَدٍة ِمْنهَُما فَْرٌض َوقَْوُل " 

اْْلَْعلَى " فِي ُكلِّ َسْجَدٍة فَْرٌض، َوَوْضُع اْلَجْبهَِة َواْْلَْنِف َواْليََدْيِن  ُسْبَحاَن َربِّي

ْكبَتَْيِن َوُصُدوِر اْلقََدَمْيِن َعلَى َما هَُو قَائٌِم َعلَْيِه  ُف َعلَْيِه  -َوالرُّ ا أُبِيَح لَهُ التاَصرُّ : -ِمما

َدتَْيِن فَْرٌض؛ َوالطَُّمأْنِينَةُ فِيِه فَْرٌض؛ َوالتاْكبِيُر لَهُ فَْرٌض ُكلُّ َذلَِك َواْلُجلُوُس بَْيَن الساجْ 

فَْرٌض ََل تُْجِزُئ َصََلةٌ ِْلََحٍد بِأَْن يََدَع ِمْن هََذا ُكلِِّه َعاِمًدا َشْيئًا؛ فَإِْن لَْم يَأِْت بِِه نَاِسيًا 

؛ فَإِْن َعَجَز َعْن َشْيٍء ِمْنهُ لَِجْهٍل أَْو ُعْذٍر أَْلَغى َذلَِك َوأَتَى بِِه َكَما أُِمَر، ثُما َسَجَد لِلساْهوِ 

ُجوُد َعلَى اْلَجْبهَِة، َواْْلَْنِف: إَلا  َمانٍِع َسقَطَ َعْنهُ َوتَماْت َصََلتُهُ، َوََل يُْجِزُئ السُّ

ِمْن َصََلتِِه َما َمْكُشوفَْيِن؛ َويُْجِزُئ فِي َسائِِر اْْلَْعَضاِء ُمَغطااٍة، َويَْفَعُل فِي ُكلِّ َرْكَعٍة 

ُجوُد  ا السُّ ُجوَد َعلَى َكْوِر اْلِعَماَمِة َسأَْلنَاهُ َعْن ِعَماَمٍة  -َذَكْرنَا... َوأَما فَإِنا َمْن أََجاَز السُّ

ى ِغلَظٌ َكْوُرهَا إْصبَُع، ثُما إْصبََعاِن، إلَى أَْن نُْبلَِغهُ إلَى ِذَراَعْيِن َوثَََلٍث َوأَْكثََر؛ فَيَْخُرُج إلَ 

ْصبَِع إلَى َطياٍة َواِحَدٍة ِمْن ِعَماَمِة َشِرَب َوَكلاْفنَاهُ  َما ََل يَقُوُل بِِه أََحٌد، ثُما نَُحطُّهُ ِمْن اْْلِ

 اْلفَْرَق، َوََل َسبِيَل لَهُ إلَْيِه. َوبِقَْولِنَا يَقُوُل ُجْمهُوُر السالَِف.

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

ُجوِد َولَْم تُْجِزُئ َوإِْن لَْم ■  يُقِْم ظَْهَرهُ فِي ُرُكوِعِه َوُسُجوِده ِ،وإْن َوَضَع َجْبهَتَهُ فِي السُّ

ُجوِد أَْنفَهُ   يََضْع أَْنفَهُ َوََل يََدْيِه َوََل ُرْكبَتَْيِه أَْجَزأَهُ َذلَِك، َوَكَذلَِك يُْجِزئُهُ أَْن يََضَع فِي السُّ

 ََل ُرْكبَتَْيِه.)أبو حنيفة(َوََل يََضَع َجْبهَتَهُ َوََل يََدْيِه وَ 

فرض على المصلى أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده :سبحان ■

 ربى اْلعلى .)ابن حنبل وأبو سليمان(

 َل تبطل صَلة َمْن أَْسقَطَ تَْكبِيَرتَْيِن َوتبطل صَلة َمْن أَْسقَطَ ثَََلَث تَْكبِيَراٍت.)مالك(■
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 ■ ُ  لَِمْن َحِمَدهُ، فََحَسٌن؛ َوإِْن لَْم يَقُْلهَا فَقَْد أَْجَزأَ اْلمام إذا قال المأموم َسِمَع َّللاا

 َعْنه.)عطاء والشافعي(

ُ لَِمْن َحِمَدهُ. )أبو حنيفة(■  َماُم: َربانَا َولََك اْلَحْمُد، َوََل يَقُوُل اْلَمأُْموُم: َسِمَع َّللاا  يَقُوُل اْْلِ

الفاتحة.) أَْحَمُد َوإِْسَحاُق، َوَداُود َوُجْمهُوُر لْلمام والمأموم أن يجهرا بآمين في ■

 أَْصَحاِب اْلَحِديِث(

َل يجهر اْلمام في قوله آمين بل يقولها سرا)عمر وابن مسعود والثوري وأبو ■

 حنيفة(

َماُم.)مالك(■   يَقُوَل اْلَمأُْموُم " آِميَن " َوََل يَقُولُهَا اْْلِ

ا من اْلرض فرض .)ابن عباس وعبد َّللا السجود على الجبهة واْلنف وتمكينهم■

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن،  بن مسعود وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير و الشاافِِعيُّ

 َوأَْحَمُد(

 يكره السجود على كور العمامة .)ابن عمر وابن سيرين (■ 

 -اِلحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى  -أَنا النابِيا »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  َدَخَل اْلَمْسِجَد فََدَخَل َرُجٌل  -َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فََصلاى؛ ثُما َجاَء فََسلاَم َعلَى النابِيِّ  فََردا َعلَْيِه، َوقَاَل لَهُ: اْرِجْع  -َصلاى َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لاَم َعلَى النابِيِّ فََصلِّ فَإِناَك لَْم تَُصلِّ فََرَجَع فََصلاى، ثُما َجاَء فَسَ   -َصلاى َّللاا

فَقَاَل: اْرِجْع فََصلِّ فَإِناَك لَْم تَُصلِّ ثَََلثًا؛ فَقَاَل: َواَلاِذي بََعثََك بِاْلَحقِّ َما أُْحِسُن َغْيَرهُ 

ََلِة فََكبِّْر، ثُما اْقَرأْ  َما تَيَساَر َمَعَك ِمْن اْلقُْرآِن، ثُما اْرَكْع  فََعلِّْمنِي، فَقَاَل: إَذا قُْمَت إلَى الصا

ْع َحتاى تَْطَمئِنا َراِكًعا، ثُما اْرفَْع َحتاى تَْعتَِدَل قَائًِما، ثُما اُْسُجْد َحتاى تَْطَمئِنا َساِجًدا ثُما اْرفَ 

ما اْفَعْل َذلَِك فِي َصََلتَِك َحتاى تَْطَمئِنا َجالًِسا، ثُما اُْسُجْد َحتاى تَْطَمئِنا َساِجًدا، ثُ 

 صحيح(«)ُكلِّهَا

ِ »ِرفَاَعةَ ْبِن َرافٍِع ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُكْنُت َجالًِسا ِعْنَد َرُسوِل َّللاا إْذ َجاَء َرُجٌل  -َصلاى َّللاا

ا قََضى َصََلتَهُ َجاَء فََسلاَم فَقَاَل لَهُ رَ  ِ فََدَخَل اْلَمْسِجَد فََصلاى، فَلَما ُ  -ُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

ا قََضى َصََلتَهُ َجاَء فََسلاَم، -َعلَْيِه َوَسلاَم  ، فََرَجَع فَلَما : َوَعلَْيَك اْرِجْع فََصلِّ فَإِناَك لَْم تَُصلِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاا ، فََذَكَر َوَعلَْيَك اْرِجْع فََصلِّ فَإِنا  -َصلاى َّللاا َك لَْم تَُصلِّ

، فَقَاَل النابِيُّ  ُجُل: ََل أَْدِري َما ِعْبَت َعلَيا تَْيِن أَْو ثَََلثًا، فَقَاَل الرا ُ َعلَْيِه  -َذلَِك َمرا َصلاى َّللاا

ُ -َوَسلاَم  ، َويَْغِسَل َوْجهَهُ : إناهُ ََل تَتِمُّ َصََلةُ أََحِدُكْم َحتاى يُْسبَِغ اْلُوُضوَء َكَما أََمَرهُ َّللاا

َ َويَْحَمَدهُ  َويََدْيِه إلَى اْلِمْرفَقَْيِن، َويَْمَسَح بَِرْأِسِه َوِرْجلَْيِه إلَى اْلَكْعبَْيِن، ثُما يَُكبَِّر َّللاا

ُ لَهُ فِيِه َوتَيَساَر، ثُما يَُكبَِّر فَيَْركَ  َدهُ، َويَْقَرأَ ِمْن اْلقُْرآِن َما أَِذَن َّللاا َع فَيََضَع َكفاْيِه َعلَى َويَُمجِّ
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ُ لَِمْن َحِمَدهُ، َويَْستَِوَي قَائِ  ًما ُرْكبَتَْيِه َحتاى تَْطَمئِنا َمفَاِصلُهُ َوتَْستَْرِخَي، ثُما يَقُوَل: َسِمَع َّللاا

نَ  َجْبهَتَهُ ِمْن اْْلَْرِض  َحتاى يَأُْخَذ ُكلُّ ُعْضٍو َمأَْخَذهُ، َويُقِيَم ُصْلبَهُ، ثُما يَُكبَِّر فَيَْسُجَد َويَُمكِّ

َحتاى تَْطَمئِنا َمفَاِصلُهُ َوتَْستَْرِخَي، ثُما يَُكبَِّر فَيَْرفََع َرْأَسهُ َويَْستَِوَي قَاِعًدا َعلَى َمْقَعَدتِِه 

ََلةَ هََكَذا َحتاى فََرَغ. ثُما قَاَل: ََل تَتِمُّ َصََلةُ أََحِدكُ  ْم َحتاى يَْفَعَل َويُقِيَم ُصْلبَهُ. فََوَصَف الصا

 .)صحيح(« َذلِكَ 

: -قال المؤلف: التاْحِميُد اْلَمْذُكوُر َوالتاْمِجيُد اْلَمْذُكوُر هَُو قَِراَءةُ أُمِّ اْلقُْرآِن. بُْرهَاُن َذلَِك 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَْوُل َرُسوِل َّللاا ِ َربِّ إَذا قَاَل اْلَعْبُد فِي َصََلتِِه: }الْ » -َصلاى َّللاا َحْمُد َّلِلا

يِن{ ٨اْلَعالَِميَن{ ]الفاتحة:  ُ: َحِمَدنِي َعْبِدي، َوإَِذا قَاَل: }َمالِِك يَْوِم الدِّ [ يَقُوُل َّللاا

َدنِي َعْبِدي٤]الفاتحة:  ُ: َمجا  «[ قَاَل َّللاا

 ■ ِ ُ  -َعْن أَبِي َمْسُعوٍد اْلبَْدِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ََل : »-تََعالَى َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

ُجودِ  ُكوِع َوالسُّ ُجِل َحتاى يُقِيَم ظَْهَرهُ فِي الرُّ  )صحيح(« تُْجِزُئ َصََلةُ الرا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن اْبِن َعبااٍس أَنا َرُسوَل َّللاا أُِمْرُت أَْن أَْسُجَد : »-قَاَل  -َصلاى َّللاا

ْكبَتَْيِن  َعلَى َسْبٍع َوََل  أَْكفَِت الشاْعَر َوََل الثِّيَاَب: اْلَجْبهَِة، َواْْلَْنِف، َواْليََدْيِن، َوالرُّ

 صحيح(«)َواْلقََدَمْينِ 

 ■ : ِ »عن أَبُي ُموَسى اْْلَْشَعِريُّ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -إنا َرُسوَل َّللاا َخطَبَنَا فَبَياَن لَنَا  -َصلاى َّللاا

ُكْم أََحُدُكْم، فَإَِذا َكباَر ُسناتَنَا َوَعلا  َمنَا َصََلتَنَا فَقَاَل: إَذا َصلاْيتُْم فَأَقِيُموا ُصفُوفَُكْم، ثُما لِيَُؤما

الِّيَن{ ]الفاتحة:  [ فَقُولُوا: آِميَن، ٤فََكبُِّروا َوإَِذا قَاَل: }َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوَل الضا

ُ َوإَِذا  َماَم يَْرَكُع قَْبلَُكْم َويَْرفَُع قَْبلَُكْم، فَتِْلَك يُِحبُُّكْم َّللاا َكباَر َوَرَكَع فََكبُِّروا َواْرَكُعوا، فَإِنا اْْلِ

 َ ُ لَُكْم فَإِنا َّللاا ُ لَِمْن َحِمَدهُ فَقُولُوا َربانَا لََك اْلَحْمُد يَْسَمُع َّللاا  قَاَل بِتِْلَك، َوإَِذا قَاَل َسِمَع َّللاا

َماَم يَْسُجُد َعلَى لِ  ُ لَِمْن َحِمَدهُ فَإَِذا َكباَر َوَسَجَد فََكبُِّروا َواْسُجُدوا، فَإِنا اْْلِ َساِن نَبِيِِّه َسِمَع َّللاا

 )صحيح(« قَْبلَُكْم َويَْرفَُع قَْبلَُكْم؛ فَتِْلَك بِتِْلكَ 

ا نََزلَْت }فَسَ »َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر اْلُجهَنِيِّ قَاَل: ■  بِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلَعِظيِم{ ]الواقعة: لَما

٤٤ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -[ قَاَل َرُسوُل َّللاا ا نََزلَْت: }َسبِِّح  -َصلاى َّللاا ُكوِع فَلَما اْجَعلُوهَا فِي الرُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -[ . قَاَل النابِيُّ ٥اْسَم َربَِّك اْلَْعلَى{ ]اْلعلى:  : اْجَعلُوهَا فِي -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)ُسُجوِدُكمْ 

ِ ْبِن َعبااٍس ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا النابِيا »َعْن َعْبِد َّللاا تَاَرةَ َعْن  -َصلاى َّللاا َكَشَف السِّ

َراِت َوْجِهِه، َوالنااُس ُصفُوٌف َخْلَف أَبِي بَْكٍر، فَقَاَل: يَا أَيُّهَا النااُس، إناهُ لَْم يَْبَق مِ  ْن ُمبَشِّ

الَِحةُ يََراهَا اْلُمْسلُِم أَْو تَُرى لَهُ َوإِنِّي نُِهيُت أَْن أَْقَرأَ َراِكًعا أَْو  ْقيَا الصا ِة إَلا الرُّ النُّبُوا

َعاَء فَقَمِ  ُجوُد فَاْجتَِهُدوا فِيِه الدُّ ا السُّ ، َوأَما با ُكوُع فََعظُِّموا فِيِه الرا ا الرُّ ٌن أَْن َساِجًدا، فَأَما

 صحيح(«)يُْستََجاَب لَُكْم.
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فِي َحِديِث ُعْقبَةَ ْبِن  -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: َولَْيَس فِي هََذا ُكلِِّه ُسقُوطُ َما أَْوَجبَهُ 

با " ُمَوافٌِق لِقَْولِِه " ُسْبَحاَن رَ -َعلَْيِه الساََلُم  -َعاِمٍر؛ بَْل قَْولُهُ  بِّي : " فََعظُِّموا الرا

ُجوِد َوقَْوُل  َعاِء فِي السُّ ا اْجتِهَاُد الدُّ وٌس َربُّ اْلَمََلئَِكِة »اْلَعِظيِم ". َوأَما ُسبُّوٌح قُدُّ

وحِ   فَِزيَاَدةُ َخْيٍر، َوَحَسنَةٌ لَِمْن فََعلَهَا َمَع الاِذي أُِمَر بِِه ِمْن التاْسبِيِح.« َوالرُّ

ِ ْبِن ُعَمَر ■  ِ أَنا رَ »َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُسوَل َّللاا ََلةَ  -َصلاى َّللاا َكاَن إَذا اْفتَتََح الصا

ُكوِع َرفََعهَُما أَْيًضا  ُكوِع َوإَِذا َرفََع َرْأَسهُ ِمْن الرُّ َرفََع يََدْيِه َحْذَو َمْنِكبَْيِه، َوإَِذا َكباَر لِلرُّ

ُ لَِمْن َحِمَدهُ   صحيح(«)َربانَا َولََك اْلَحْمدُ  َكَذلَِك َوقَاَل: َسِمَع َّللاا

أَنا أَبَا هَُرْيَرةَ َكاَن يَُكبُِّر فِي ُكلِّ َصََلٍة ِمْن اْلَمْكتُوبَِة َوَغْيِرهَا، فِي َرَمَضاَن ■ " 

ُ لَِمْن َحمِ  َدهُ، ثُما َوَغْيِرِه، فَيَُكبُِّر ِحيَن يَقُوُم، ثُما يَُكبُِّر ِحيَن يَْرَكُع، ثُما يَقُوُل: " َسِمَع َّللاا

: ثُما يَقُوُل أَبُو هَُرْيَرةَ " َواَلاِذي نَْفِسي -َوَذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه  -يَقُوُل: َرب نَا َولََك اْلَحْمُد، 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بِيَِدِه، إنِّي َْلَْقَربُُكْم َشبَهًا بَِصََلِة َرُسوِل َّللاا  َوإِْن َكانَْت هَِذهِ  -َصلاى َّللاا

ْنيَا ")صحيح(  لََصََلتُهُ َحتاى فَاَرَق الدُّ

ُ لَِمْن َحِمَدهُ، » -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: َوَما لَهُْم ُمتََعلٌِّق إَلا قَْولُهُ  َوإَِذا قَاَل: َسِمَع َّللاا

ةَ لَهُْم فِ « . فَقُولُوا: َربانَا َولََك اْلَحْمدُ  : َوهََذا ََل ُحجا لَْم  -َعلَْيِه الساََلُم  -يِه؛ ِْلَناهُ قَاَل َعلِيٌّ

َماَم فِي هََذا اْلَخبَِر ِمْن أَْن يَقُوَل: َربانَا َولَك اْلَحْمُد َوََل َمنََع اْلَمأُْموَم ِمْن أَْن يَقُو َل: يَْمنَْع اْْلِ

ةَ فِي هََذا اْلَخبَِر فِي قَْولِِهَما لِ  ُ لَِمْن َحِمَدهُ، فَََل ُحجا َذلَِك، َوََل فِي تَْرِكِهَما لِقَْوِل َسِمَع َّللاا

 ِ ُ  -َذلَِك، فََوَجَب َطلَُب ُحْكِم َذلَِك ِمْن أََحاِديَث أَُخَر. َوقَْد َصحا أَنا َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

ْن َماَت؛ فَبَطََل َكاَن يَقُوُل َوهَُو إَماٌم: َربانَا َولََك اْلَحْمُد، َوأَناهُ َعَملُهُ إلَى أَ  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

 قَْوُل ُكلِّ َمْن َخالََف َذلَِك؛ َوهَُو أَْيًضا َعَمُل السالَِف.

ُ لَِمْن َحِمَدهُ اللاهُما َربانَ ■  ِ ْبَن ُعَمَر َكاَن إَذا َكاَن إَماًما قَاَل: َسِمَع َّللاا ا عن نَافٌِع: أَنا َعْبَد َّللاا

 ََل يُْخِطئُهُ.لَك اْلَحْمُد َكثِيًرا، ثُما يَْسُجُد 

ََلِة ■َ  . أَناهُ َسِمَع أَبَا هَُرْيَرةَ َوهَُو إَماٌم لِلنااِس فِي الصا َعْن َسِعيِد ْبِن أَبِي َسِعيٍد اْلَمْقبُِريِّ

ُ لَِمْن َحِمَدهُ اللاهُما َربانَا لَك اْلَحْمُد َكثِيًرا، يَْرفَُع بَِذلَِك َصْوتَهُ َونُتَا  بُِعهُ َمًعا.يَقُوُل: َسِمَع َّللاا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: أَنا َرُسوَل َّللاا نُوا »قَاَل:  -َصلاى َّللاا َماُم فَأَمِّ َن اْْلِ إَذا أَما

ِشهَاٍب " َكاَن  قَاَل اْبنُ « . فَإِناهُ َمْن َوافََق تَأِْمينُهُ تَأِْميَن اْلَمََلئَِكِة ُغفَِر لَهُ َما تَقَداَم ِمْن َذْنبِهِ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا  يَقُوُل: آِميَن ". )صحيح( -َصلاى َّللاا

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا إَذا تَََل َعلَْيِهْم }َغْيِر  -َصلاى َّللاا

الِّ  [ قَاَل: آِميَن، َحتاى يَْسَمَع َمْن يَلِيَهُ ِمْن ٤يَن{ ]الفاتحة: اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوَل الضا

لِ  فِّ اْْلَوا  صحيح(«)الصا
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ِ »َعْن أَبِي ُعْثَماَن الناْهِديِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا بََِلًَل قَاَل لَِرُسوِل َّللاا يَا  -َصلاى َّللاا

ِ ََل تَْسبِْقنِي بِآِمينَ   )صحيح(« َرُسوَل َّللاا

ِ »َوائِِل ْبِن ُحْجٍر قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َسِمْعت َرُسوَل َّللاا الِّيَن  -َصلاى َّللاا قََرأَ: َوََل الضا

 صحيح(«)فَقَاَل آِميَن يَُمدُّ بِهَا َصْوتَهُ 

 ِ ُ َعلَيْ  -قال المؤلف: فَهَِذِه آثَاٌر ُمتََواتَِرةٌ َعْن َرُسوِل َّللاا بِأَناهُ َكاَن  -ِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

لَِف. ََلِة، يَْسَمُعهَا َمْن َوَراَءهُ، َوهَُو َعَمُل السا  يَقُوُل: " آِميَن " َوهَُو إَماٌم فِي الصا

ُن َعلَى إْثِر أُمِّ اْلقُْرآِن؟ قَاَل: ■  بَْيِر يَُؤمِّ َعْن اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل: قُْلت لَِعطَاٍء: أََكاَن اْبُن الزُّ

ةً. )صحيح(نَعَ  ُن َمْن َوَراَءهُ، َحتاى إْن لِْلَمْسِجِد لَلُجا  ْم، َويَُؤمِّ

نًا لِْلَعََلِء ْبِن اْلَحْضَرِميِّ بِاْلبَْحَرْيِن فَاْشتََرطَ َعلَْيِه أَْن ََل ■   َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: أَناهُ َكاَن ُمَؤذِّ

 يَْسبِقَهُ بِآِميَن.)صحيح(

ُجوَد، فَقَاَل لَهُ عن َزْيَد ْبَن َوْهٍب قَا■ ُكوَع َوََل السُّ َل: َرأَى ُحَذْيفَةُ َرُجًَل ََل يُتِمُّ الرُّ

ًدا  ُ ُمَحما ُ  -ُحَذْيفَةُ: َما َصلاْيت، َولَْو ِمتا ِمتا َعلَى َغْيِر اْلفِْطَرِة الاتِي فَطََر َّللاا َصلاى َّللاا

 َعلَْيهَا. )صحيح( -َعلَْيِه َوَسلاَم 

أَناهُ َرأَى َرُجلَْيِن يَُصلِّيَاِن أََحُدهَُما ُمَسبٌِّل إَزاَرهُ، َواآْلَخُر ََل يُتِمُّ  -َمْسُعوٍد  َعْن اْبنِ ■ َ

ا اآْلَخُر فَََل  ُ إلَْيِه َوأَما ا اْلُمَسبُِّل إَزاَرهُ فَََل يَْنظُُر َّللاا  يَْقبَُل ُرُكوَعهُ َوََل يُتِمُّ ُسُجوَدهُ؛ فَقَاَل: أَما

ُ َصََل   تَهُ.)صحيح(َّللاا

ُ تََعالَى إلَْيِه فِي َعَمٍل َما، فََذلَِك اْلَعَمُل بََِل َشكٍّ َغْيُر  قال المؤلف: َمْن لَْم يَْنظُْر َّللاا

؛ َوإِْذ هَُو َغْيُر َمَرِضيٍّ فَهَُو يَقِينًا َغْيُر َمْقبُوٍل.  َمَرِضيٍّ

ََل يُتِمُّ ُرُكوَعهُ َوََل ُسُجوَدهُ، فَقَاَل لَهُ: يَا َوَعْن اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمةَ: أَناهُ َرأَى َرُجًَل ■ 

ِ لَتُِعيَدنا فَلَْم يََزْل َحتاى أََعاَدهَا.)صحيح( ََلةَ، َوَّللَاا  َساِرُق، أَِعْد الصا

 َعْن اْبِن َعبااٍس: إَذا َسَجْدت فَأَْلِصْق أَْنفَك بِاْْلَْرِض.)صحيح(■ 

 أَْن يَْسُجَد َعلَى َكْوِر ِعَماَمتِِه َحتاى يَْكِشفَهَا. )صحيح( َعْن اْبِن ُعَمَر: َكاَن يَْكَرهُ ■ 

ُجوِد[م ُكوِع أَْو َعْن السُّ  991]َمْسأَلَةٌ َعَجَز اْلُمَصلَّى َعْن الرُّ

ُجوِد َخفََض لَِذلَِك قَْدَر طَاقَتِِه فََمْن لَْم  ُكوِع أَْو َعْن السُّ قا ابن حزم: فََمْن َعَجَز َعْن الرُّ

ُجوِد  يَْقِدرْ  َحاِم أَْن يََضَع َجْبهَتَهُ َوأَْنفَهُ لِلسُّ يَماِء أَْوَمأَ. َوَمْن لَْم يَِجْد لِلزِّ َعلَى أَْكثََر ِمْن اْْلِ

فَْليَْسُجْد َعلَى َرُجٍل ِمْن أََماِمِه، أَْو َعلَى ظَْهِر َمْن أََماَمهُ َوبِِه يَقُوُل أَبُو َحنِيفَةَ، َوُسْفيَاُن 

، وَ   الشاافِِعيُّ َوقَاَل َمالٌِك: ََل يَْسُجُد َعلَى ظَْهِر أََحٍد..الثاْوِريُّ

 اآلثار:
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َعْن اْلُمَسيِِّب ْبِن َرافٍِع: أَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب قَاَل: َمْن آَذاهُ اْلَحرُّ يَْوَم اْلُجُمَعِة فَْليَْبُسْط ■ 

َم اْلُجُمَعِة َحتاى ََل يَْستَِطيَع أَْن يَْسُجَد َعلَى ثَْوبَهُ َويَْسُجْد َعلَْيِه، َوَمْن َزَحَمهُ النااُس يَوْ 

اْْلَْرِض فَْليَْسُجْد َعلَى ظَْهِر َرُجٍل. )صحيح وهو قول الحسن وماهد ومكحول 

 والزهري (

ُ  -َعْن أُمِّ اْلَحَسِن ْبِن أَبِي اْلَحَسِن قَالَْت: َرأَْيت أُما َسلََمةَ َزْوَج النابِيِّ ■  َعلَْيِه  َصلاى َّللاا

 تَْسُجُد َعلَى ِمْرفَقٍَة َعالِيٍَة ِمْن َرَمٍد َكاَن بِهَا. -َوَسلاَم 

َوَعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل َسأَلَهُ أَبُو فََزاَرةَ َعْن اْلَمِريِض: أَيَْسُجُد َعلَى اْلِمْرفَقَِة الطااِهَرِة ■ 

 قَاَل: ََل بَأَْس بِِه 

 َس أَْن يَلُفا اْلَمِريُض الثاْوَب َويَْسُجَد َعلَْيِه.َوَعْن اْبِن َعبااٍس : ََل بَأْ ■

ُث َوْجَههُ[م ََلة ِطيٌن ََل يُْفِسُد ثِيَابَهُ َوََل يُلَوِّ  990]َمْسأَلَةٌ َكاَن بَْيَن يََدْيِه فِي الصَّ

ُث َوْجهَهُ لَِزَمهُ  أَْن يَْسُجَد َعلَْيِه، فَإِْن آَذاهُ  َوَمْن َكاَن بَْيَن يََدْيِه ِطيٌن ََل يُْفِسُد ثِيَابَهُ َوََل يُلَوِّ

 ِ ينَا َعْن َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لَْم يَْلَزْمهُ ُروِّ أَناهُ َسَجَد َعلَى َماٍء َوِطيٍن : »-َصلاى َّللاا

: }َوَما َجَعَل عَ « َواْنَصَرَف َوَعلَى َجْبهَتِِه أَثَُر الطِّينِ  ُ َعزا َوَجلا يِن َوقَاَل َّللاا لَْيُكْم فِي الدِّ

 [.٤٩ِمْن َحَرٍج{ ]الحج: 

ْكَعِة الثَّانِيَِة[م ْأِس ِمْن آِخِر َسْجَدٍة ِمْن الرَّ  999]َمْسأَلَةٌ اْلُجلُوُس بَْعَد َرْفِع الرَّ

ْكَعِة الثاانِيَِة فَْرٌض فِي ُكلِّ  ْأِس ِمْن آِخِر َسْجَدٍة ِمْن الرا َصََلٍة َواْلُجلُوُس بَْعَد َرْفِع الرا

 ُمْفتََرَضٍة أَْو نَافِلٍَة، َحاَشا َما َذَكْرنَا قَْبُل ِمْن أَْنَواِع اْلِوْتِر. فَإِْن َكاَن فِي َصََلٍة ََل تَُكوُن إَلا 

َرْكَعتَْيِن فَإِناهُ يُْفِضي بَِمقَاِعِدِه إلَى َما هَُو َعلَْيِه قَاِعٌد َويَْنِصُب ِرْجلَهُ اْليُْمنَى َويَْفِرُش 

ْسَرى. َوإَِذا َكاَن فِي َصََلٍة تَُكوُن ثَََلَث َرَكَعاٍت أَْو أَْربًَعا َجلََس فِي هَِذِه اْلِجْلَسِة َعلَى اْليُ 

ِرْجلِِه اْليُْسَرى َونََصَب اْليُْمنَى َكَما قُْلنَا َويَْجلُِس فِي اْلِجْلَسِة اآْلِخَرِة الاتِي تَلِي الساََلَم 

اْْلَْرِض نَاِصبًا لِِرْجلِِه اْليُْمنَى فَاِرًشا لِْليُْسَرى. َوفَْرٌض َعلَْيِه، أَْن  ُمْفِضيًا بُِمقَاِعَدِة إلَى

ُل يَتََشهاَد فِي ُكلِّ ِجْلَسٍة ِمْن اْلِجْلَستَْيِن اللاتَْيِن َذَكْرنَا.. َوقَاَل بَْعُضهُْم: لَْو َكاَن اْلُجلُوُس اْْلَوا 

ََلةُ بِتَ  : َوهََذا لَْيَس بَِشْيٍء، ِْلَنا فَْرًضا لََما أَْجَزأَْت الصا ْرِكِه إَذا نَِسيَهُ اْلَمْرُء قَاَل َعلِيٌّ

ََلةَ تُْجِزُئ بِنِْسيَانِِه.. ناةَ الاتِي َجاَءْت بُِوُجوبِِه ِهَي الاتِي َجاَءْت بِأَنا الصا  السُّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبُي ُسلَْيَماَن.■  قول المؤلف هو قول:ُ الشاافِِعيُّ

 اْلُجلُوُس فِي ِكْلتَْي اْلِجْلَستَْيِن َسَواٌء. )مالك وأبو حنيفة(■ 

 التشهد فرض )عمر ونافع مولى ابن عمر(■

 اْلُجلُوُس ِمْقَداَر التاَشهُِّد فَْرٌض َولَْيَس التاَشهُُّد فَْرًضا .)أبو حنيفة(■ 

ِ تََعالَى فِيِه فَْرٌض َولَ ■   ْيَس التاَشهُُّد فَْرًضا.)مالك(اْلُجلُوُس فَْرٌض، َوِذْكُر َّللاا

 -اْلحاديث:

 ■ ِ ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َعَطاٍء أَناهُ َكاَن َجالًِسا َمَع نَفٍَر ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاا  -َعْن ُمَحما
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ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ِ  -َصلاى َّللاا ُ َعلَْيِه َوسَ  -فََوَصفُوا َصََلةَ َرُسوِل َّللاا فَِة  -لاَم َصلاى َّللاا َوفِي الصِّ

ْكَعِة اْْلَِخيَرِة - ْكَعتَْيِن َجلََس َعلَى ِرْجلِِه اْليُْسَرى. فَإَِذا َجلََس فِي الرا : فَإَِذا َجلََس فِي الرا

 صحيح(«)قَداَم ِرْجلَهُ اْليُْسَرى َوَجلََس َعلَى َمْقَعَدتِهِ 

ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: ■  ِ قَاَل لَ »َعْن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -نَا َرُسوُل َّللاا َ -َصلاى َّللاا : إنا َّللاا

لََواُت َوالطايِّبَاُت،  ِ َوالصا ََلِة فَْليَقُْل: التاِحيااُت َّلِلا هَُو الساََلُم، فَإَِذا قََعَد أََحُدُكْم فِي الصا

ََلُم َعلَْيَك أَيُّهَا النابِيُّ  ُ عَ  -السا ِ َوبََرَكاتُهُ، الساََلُم َعلَْينَا  -لَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا َوَرْحَمةُ َّللاا

ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ  ُ، َوأَْشهَُد أَنا ُمَحما الِِحيَن، أَْشهَُد أَْن ََل إلَهَ إَلا َّللاا ِ الصا « َوَعلَى ِعبَاِد َّللاا

 )صحيح(

 إَلا بِتََشهٍُّد.)صحيح(ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب يَقُوُل: ََل َصََلةَ ■ 

 999]َمْسأَلَةٌ اْلُمَصلَّى إَذا فََرَغ ِمْن التََّشهُِّد[م

اللاهُما إنِّي أَُعوُذ بَِك »َويَْلَزُمهُ فَْرٌض " أَْن يَقُوَل إَذا فََرَغ ِمْن التاَشهُِّد فِي ِكْلتَْي اْلِجْلَستَْيِن 

اِب اْلقَْبِر َوِمْن فِْتنَِة اْلَمْحيَا َواْلَمَماِت، َوِمْن َشرِّ فِْتنَِة ِمْن َعَذاِب َجهَناَم، َوأَُعوُذ بَِك ِمْن َعذَ 

الِ   «اْلَمِسيِح الداجا

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول: طاوس■

 -ِلحاديث واآلثار:ا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا إَذا تََشهاَد أََحُدُكْم »: -َصلاى َّللاا

ِ ِمْن أَْربٍَع، يَقُوُل: اللاهُما إنِّي أَُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجهَناَم، َوِمْن َعَذاِب اْلقَبْ  ِر، فَلِيَْستَِعْذ بِاَّلَلا

الِ   صحيح(«)َوِمْن فِْتنَِة اْلَمْحيَا َواْلَمَماِت، َوِمْن َشرِّ فِْتنَِة اْلَمِسيِح الداجا

ِ عن أَ ■ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بَي هَُرْيَرةَ يَقُوُل قَاَل َرُسوُل َّللاا إَذا فََرَغ أََحُدُكْم ِمْن » -َصلاى َّللاا

ِ ِمْن أَْربَعٍ  ْذ بِاَّلَلا  )صحيح(« التاَشهُِّد اآْلِخِر فَْليَتََعوا

ِن ُمْسلٍِم ِزيَاَدةُ َعْدٍل، فَِهَي قال المؤلف:فإن قال قائل فَهََذا َخبٌَر َواِحٌد، َوِزيَاَدةُ اْلَولِيِد بْ 

ِد ْبنِ  أَبِي  َمْقبُولَةٌ، فَإِناَما يَِجُب َذلَِك فِي التاَشهُِّد اآْلِخِر فَقَْط قُْلنَا: لَْو لَْم يَُكْن إَلا َحِديُث ُمَحما

ُدهَُما ِمْن طَِريِق أَبِي َسلََمةَ، َعائَِشةَ َوْحَدهُ لََكاَن َما َذَكْرَت لَِكناهَُما َحِديثَاِن َكَما أَْوَرْدنَا، أَحَ 

اِح،  ِد ْبِن أَبِي َعائَِشةَ، فَإِناَما َزاَد اْلَولِيُد َعلَى َوِكيِع ْبِن اْلَجرا َوالثاانِي ِمْن طَِريِق ُمَحما

ِ َوبَقَِي َخبَُر أَبِي َسلََمةَ َعلَى ُعُموِمِه فِيَما يَقَُع َعلَْيِه اْسُم تََشهٍُّد، ََل يَُجوُز َغيْ  ُر هََذا. َوبِاَّلَلا

  تََعالَى التاْوفِيُق.

ِ »َعْن أَبِي َمْسُعوٍد اْْلَْنَصاِريِّ أَناهُ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَتَانَا َرُسوُل َّللاا فِي  -َصلاى َّللاا

ُ أَنْ  ِ،  َمْجلِِس َسْعِد ْبِن ُعبَاَدةَ فَقَاَل لَهُ بَِشيُر ْبُن َسْعٍد: أََمَرنَا َّللاا نَُصلَِّي َعلَْيَك يَا َرُسوَل َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فََكْيَف نَُصلِّي َعلَْيَك فََسَكَت َرُسوُل َّللاا َحتاى تََمناْينَا أَناهُ لَْم  -َصلاى َّللاا

ٍد َكمَ  ٍد َوَعلَى آِل ُمَحما ا َصلاْيَت َعلَى آِل يَْسأَْلهُ، ثُما قَاَل: قُولُوا اللاهُما َصلِّ َعلَى ُمَحما

ٍد َكَما بَاَرْكَت َعلَى آِل إْبَراِهيَم فِي اْلَعالَِميَن  ٍد َوَعلَى آِل ُمَحما إْبَراِهيَم َوبَاِرْك َعلَى ُمَحما

 صحيح(«)إناَك َحِميٌد َمِجيٌد َوالساََلُم َكَما قَْد َعلِْمتُمْ 

 ْن التاَشهُِّد.قال المؤلف: َويُْستََحبُّ أَْن يَقُوَل إَذا فََرَغ مِ 
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ِ: َكْيف نَُصلِّي َعلَْيَك. قَاَل: قُولُوا: »عن أَبُي ُحَمْيٍد السااِعِديُّ ■  أَناهُْم قَالُوا يَا َرُسوَل َّللاا

ياتِِه َكَما َصلاْيَت َعلَى آِل إْبَراِهيَم َوبَاِرْك َعلَى  ٍد َوَعلَى أَْزَواِجِه َوُذرِّ اللاهُما َصلِّ َعلَى ُمَحما

ياتِِه َكَما بَاَرْكَت َعلَى آِل إْبَراِهيَم إناَك َحِميٌد َمِجيدٌ مُ  ٍد َوَعلَى أَْزَواِجِه َوُذرِّ  صحيح(«)َحما

 ِ ََلةَ َعلَى َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه  -قال المؤلف: فَإِْن قَاَل قَائٌِل: لَِم لَْم تَْجَعلُوا الصا َصلاى َّللاا

ُ تََعالَى: }َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا فِي أَثَِر التاَشهُّ  -َوَسلاَم  ِد فَْرًضا بِهََذْيِن اْلَخبََرْيِن َويَقُوُل َّللاا

ِ ١٦تَْسلِيًما{ ]اْلحزاب:  ُ َعلَْيِه  -[ َكَما يَقُوُل الشاافِِعيُّ قُْلنَا: ِْلَنا َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

ََلِة، َوََل يَِحلُّ ِْلََحٍد أَْن يَِزيَد فِي َكََلِمِه لَْم يَقُْل: إنا هََذا اْلقَْوَل فَ  -َوَسلاَم   -ْرٌض فِي الصا

َما لَْم يَقُْل، فَنَْحُن نَقُوُل: إنا هََذا اْلقَْوَل فَْرٌض َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم أَْن يَقُولَهُ  -َعلَْيِه الساََلُم 

ةً فِي الداْهِر ..َ ثُما يُْستََحبُّ لَهُ َذلَِك فِي ا ََلِة َوَغْيِرهَا، فَهَُو تََزيٌُّد ِمْن اْْلَْجِر؛ َوقَْد َمرا لصا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َصحا أَنا َرُسوَل َّللاا ُ »قَاَل:  -َصلاى َّللاا َمْن َصلاى َعلَيا َواِحَدةً َصلاى َّللاا

ةً فِي الداْهِر، َولَْم فَإِْن قِيَل: ِمْن أَْيَن اْقتََصْرتُْم َعلَى ُوُجوِب « . َعلَْيِه َعْشًرا هََذا َمرا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -تُوِجبُوا تَْكَراَر َذلَِك َمتَى ُذِكَر َرُسوُل َّللاا قُْلنَا: إنا قَْوَل َذلَِك  -َصلاى َّللاا

ٍة، َوأَما  ، ََل يُْمِكُن اَِلْقتَِصاُر َعلَى أَقَلا ِمْن َمرا ةً َواِحَدةً َواِجٌب بِالناصِّ يَاَدةُ َعلَى َمرا ا الزِّ

ٍة تُوِجبُوَن َذلَِك فِي الداْهِر، أَْو فِي اْلَحْوِل، أَْو فِي الشاْهِر،  ِة فَنَْحُن نَْسأَلُُكْم: َكْم ِمْن َمرا اْلَمرا

اٍن، َوََل َسبِيَل أَْو فِي اْليَْوِم، أَْو فِي السااَعِة َوََل يُْقبَُل ِمْنُكْم تَْحِديُد َعَدٍد ُدوَن َعَدٍد إَلا بِبُْرهَ 

ةً قُْلنَا: لَْيَس هََذا َمْوُجوًدا فِي اآْليَِة، َوََل  ََلِة َخاصا إلَْيه..ِ فَإِْن قَالُوا: نُوِجُب َذلَِك فِي الصا

فِي َشْيٍء ِمْن اْْلََحاِديِث ..ٍ فَإِْن قَاَل قَائٌِل ِمْن َغْيِر الشاافِِعيِّيَن: نَقُوُل بِإِيَجاِب َذلَِك َمتَى 

ِ ذُ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ِكَر َرُسوُل َّللاا فِي َصََلٍة أَْو َغْيِرهَا قُْلنَا: أَْيًضا هََذا ََل يُوَجُد  -َصلاى َّللاا

ينَاهُ ِمْن طَِريِق  ِحيِح ِمْن اْْلَْخبَاِر، َوإِناَما َجاَء هََذا فِي َحِديٍث ُروِّ ََل فِي آيٍَة َوََل فِي الصا

ِد ْبِن ِهََلٍل َعْن َسْعِد ْبِن إِْسَحاَق أَبِي بَْكِر ْبِن أَبِ  ي أَُوْيٍس َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن بََِلٍل َعْن ُمَحما

ةٌ؛ ِْلَنا أَبَا بَْكٍر ُمتََكلٌِّم  -ْبِن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ َعْن أَبِيِه أَنا َكْعبًا  َوهََذا َسنٌَد ََل تَقُوُم بِِه ُحجا

ُد ْبُن ِهََللٍ   َمْجهُوٌل؛ َوَسْعُد ْبُن إِْسَحاَق َغْيُر َمْشهُوِر اْلَحاِل.. فِيِه، َوُمَحما

ََلِة[م  999]َمْسأَلَةٌ التَّْطبِيُق فِي الصَّ

ْكبَتَْيِن ِعْنَد  ََلِة ََل يَُجوُز، ِْلَناهُ َمْنُسوٌخ. َوهَُو َوْضُع اْليََدْيِن بَْيَن الرُّ َوالتاْطبِيُق فِي الصا

ََلِة  ُكوِع فِي الصا ُ َعْنهُ  -َوَكاَن اْبُن َمْسُعوٍد الرُّ يَْفَعلُهُ، َويَْضِرُب اْْلَْيِدَي َعلَى  -َرِضَي َّللاا

 تَْرِكِه، َوَكَذلَِك أَْصَحابُهُ َكانُوا يَْفَعلُونَهُ.

 -ِلحاديث:ا

ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: ■  ِ »َعْن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه  -َعلاَمنَا َرُسوُل َّللاا ََلةَ،  -َوَسلاَم َصلاى َّللاا الصا

ا أََراَد أَْن يَْرَكَع طَباَق يََدْيِه بَْيَن ُرْكبَتَْيِه َوَرَكَع، فَبَلََغ َذلَِك َسْعَد ْبَن  أَبِي فَقَاَم فََكباَر، فَلَما

ْمسَ  اَك َوقااٍص، فَقَاَل: َصَدَق أَِخي قَْد ُكناا نَْفَعُل هََذا، ثُما أُِمْرنَا بِهََذا، يَْعنِي اْْلِ

َكبِ    صحيح(«)بِالرُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: قَْد َذَكْرنَا أَْمَر َرُسوِل َّللاا بَِوْضِع اْْلَْيِدي َعلَى  -َصلاى َّللاا

َكِب فِي َحِديِث ِرفَاَعةَ ْبِن َرافٍِع، فََصحا أَناهُ هَُو اْْلَْمُر اآْلَخُر النااِسُخ لِلتاْطبِيِق..  الرُّ

ََلةُ إَلَّ بِِه[مَمسْ ]  ٣٤٦أَلَةٌ التَّْسلِيُم فَْرٌض ََل تَتِمُّ الصَّ
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ََلةُ إَلا بِِه. َويُْجِزئُهُ أَْن يَقُولَ  "  فَإَِذا أَتَما اْلَمْرُء َصََلتَهُ فَْليَُسلِّْم، َوهَُو فَْرٌض ََل تَتِمُّ الصا

ََلُم َعلَْيُكْم " أَْو " َعلَْيُكْم الساََلُم " أَْو " َسََلٌم َعلَْيُكْم " أَْو " َعلَْيُكْم َسََلٌم " َسَواٌء َكاَن  السا

 ِ ا؛ َوأَْفَضُل َذلَِك أَْن يَقُوَل ُكلا َمْن َذَكْرنَا الساََلُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ َّللاا  إَماًما أَْو َمأُْموًما أَْو فَذ ً

 " ِ ا َمْن َرأَى تَْسلِيَمةً َواِحَدةً " َعْن يَِمينِِه " الساََلُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ َّللاا َعْن يََساِرِه... َوأَما

وا بِأَْخبَاٍر  ِمْن طَِريِق أَبِي اْلُمْصَعِب َعْن  -: ِمْنهَا -َوَكِرهَ َما َزاَد، فَإِناهُْم اْحتَجُّ

َراَوْرِديِّ ِمْن طَِريِق َسْعٍد. َوالثاابُِت ِمْن طَِريِق َسْعٍد  ََلُم َعلَْيِه  -أَناهُ »الدا َكاَن يَُسلُِّم  -السا

ِد ْبِن يُونَُس؛  -: ِمْنهَا -َوبِآثَاٍر َواِهيٍَة « . تَْسلِيَمتَْينِ  ِد ْبِن اْلفََرِج َعْن ُمَحما ِمْن طَِريِق ُمَحما

ِد ْبِن ُزهَْيٍر، وَ  -َوِكََلهَُما َمْجهُوٌل أَْو ُمْرَسٌل ِمْن طَِريِق اْلَحَسِن  هَُو أَْو ِمْن طَِريِق ُمَحما

ْت لََكانَْت أََحاِديُث التاْسلِيَمتَْيِن  َضِعيٌف أَْو ِمْن طَِريِق اْبِن لَِهيَعةَ، َوهَُو َساقِطٌ َولَْو َصحا

 ِزيَاَدةً يَُكوُن اْلفَْضُل فِي اْْلَْخِذ بِهَا..

 -أقوال الفقهاء:

اِر ْبِن يَاِسٍر، َوَعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالِ ■  ٍب، َواْبِن َمْسُعوٍد، قول المؤلف هو قول :ْ َعما

ُ َعْنهُْم  -َوَجَماَعٍة ِمْن اْْلَْنَصاِر  َحابَِة ُجْملَةً -َرِضَي َّللاا ُ َعْنهُْم  -، َوَعْن الصا  -َرِضَي َّللاا

. َوهَُو قَْوُل  ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى، َوالناَخِعيِّ وَعْلقََمةَ، َواْْلَْسَوِد، َوَخْيثََمةَ، َوَعْبِد الرا

، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاَق، َوأَبِي ُسلَْيَماَن الشا  ، َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ ، َوُسْفيَاَن الثاْوِريِّ افِِعيِّ

 َوُجْمهُوِر أَْصَحاِب اْلَحِديِث.

 التاْسلِيَمتَاِن َمًعا فَْرٌض.)الحسن بن حي(■ 

ََلِة فَْرًضا؛ بَْل إَذا قََعَد ِمْقَداَر التاَشهُِّد فَقَْد  التاْسلِيَمتَاِن اْختِيَاٌر، َولَْيَس الساََلُم ِمنْ ■  الصا

تَماْت َصََلتُهُ.. إَلا فِي َمَواِضَع َعْشَرٍة فَإِناهُ أَْوَجَب الساََلَم فِيهَا فَْرًضا، َوأَْبطََل َصََلةَ َمْن 

ٍم فََرأَى -لَْم يَُسلِّْم َوِهَي َوقََع لَهُ َشْيٌء ِمْنهَا َوإِْن قََعَد ِمْقَداَر التاَشهُِّد َما  : َمْن َصلاى بِتَيَمُّ

َما اْلَماَء بَْعَد أَْن قََعَد فِي آِخِرهَا ِمْقَداَر التاَشهُِّد َولَْم يَُسلِّْم َوَمْن َصلاى َوهَُو ُعْريَاُن ثُما َوَجَد 

ْبَح ثُما َطلََع يَُغطِّي بِِه َعْوَرتَهُ بَْعَد أَْن قََعَد ِمْقَداَر التاَشهُِّد إَلا   أَناهُ لَْم يَُسلِّْم َوَمْن َصلاى الصُّ

ُل قُْرِص الشاْمِس بَْعَد أَْن قََعَد ِمْقَداَر التاَشهُِّد فِي آِخِر َصََلتِِه قَْبَل أَْن يَُسلَِّم؛ فَلَْو قَْهقَهَ   أَوا

ْم يَُسلِّْم: اْنتَقََض ُوُضوُءهُ َوَمْن تَما لَهُ َوْقُت بَْعَد طُلُوِع الشاْمِس َوَصََلتُهُ قَْد بَطَلَْت إَلا أَناهُ لَ 

 اْلَمْسِح بَْعَد أَْن قََعَد ِمْقَداَر التاَشهُِّد فِي آِخِر َصََلتِِه إَلا أَناهُ لَْم يَُسلِّْم َوَمْن َصلاى اْلُجُمَعةَ 

لتاَشهُِّد إَلا أَناهُ لَْم يَُسلِّْم َوَمْن قََعَد فِي فََخَرَج َوْقتُهَا َوَدَخَل َوْقُت اْلَعْصِر َوقَْد قََعَد ِمْقَداَر ا

اٍت آِخِر َصََلتِِه ِمْقَداَر التاَشهُِّد ثُما َذَكَر قَْبَل أَْن يَُسلَِّم َصََلةً فَاتَْتهُ بَْينَهُ َوبَْينَهَا َخْمُس َصلَوَ 

ََلِة الاتِي ِهَي  فِيهَا بَْعَد أَْن قََعَدْت فِي آِخِرهَا ِمْقَداَر فَأَقَلُّ َواْلُمْستََحاَضةُ َخَرَج َوْقُت الصا

َد أَْن التاَشهُِّد إَلا أَناهَا لَْم تَُسلِّْم َوَمْن َصلاى َوهَُو ََل يُْحِسُن َشْيئًا ِمْن اْلقُْرآِن فَتََعلاَم ُسوَرةً بَعْ 

لِّْم َوَمْن َمَسَح َعلَى ِجَراَحٍة بِِه فَبَِرئَْت قََعَد فِي آِخِر َصََلتِِه ِمْقَداَر التاَشهُِّد إَلا أَناهُ لَْم يُسَ 

بَْعَد أَْن َجلََس فِي آِخِر َصََلتِِه ِمْقَداَر التاَشهُِّد، َوقَْبَل أَْن يَُسلَِّم. فَإِنا هَُؤََلِء ُكلاهُْم تَْبطُُل 

ْكَعتَْيِن َصََلتُهُْم، َويَْلَزُمهُْم اْبتَِداُقهَا َوَمْن َصلاى َوهَُو ُمَسافٌِر فَلَما  ا َجلََس فِي آِخِر الرا

قَاَمةَ فَإِنا فَْرًضا َعلَْيِه أَْن يَأْتَِي بَِرْكَعتَيْ  ِن يَُصلِّيِهَما ِمْقَداَر التاَشهُِّد، إَلا أَناهُ لَْم يَُسلِّْم فَنََوى اْْلِ

 َحَضِرياةً..)أبو حنيفة(
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َماُم َواْلفَذُّ ََل يَُسلَِّماِن ■ ا اْلَمأُْموُم فَإِناهُ إْن لَْم السَلم فرض،واْْلِ إَلا تَْسلِيَمةً َواِحَدةً، َوأَما

تَْسلِيَمتَْيِن: إْحَداهَُما َعْن يَِمينِِه، َواْْلُْخَرى يَُردُّ بِهَا َعلَى  -يَُكْن َعْن ِشَمالِِه أََحٌد َسلاَم 

َماِم، فَإِْن َكاَن َعْن يََساِرِه أََحٌد َسلاَم ثَالِثَةً َرد ً    ا َعلَى الاِذي َعْن يََساِرهِ اْْلِ

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ  -َعْن أَبِي َسِعيٍد هَُو اْلُخْدِريِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا إَذا : »-َصلاى َّللاا

َرْح الشاكا َوْليَْبِن َعلَى َما َشكا أََحُدُكْم فِي َصََلتِِه فَلَْم يَْدِر َكْم َصلاى ثَََلثًا أَْم أَْربًَعا فَْليَطْ 

 صحيح(«)اْستَْيقََن ثُما يَْسُجُد َسْجَدتَْيِن قَْبَل أَْن يَُسلِّمَ 

 ■ ِ ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعْبِد َّللاا فِي َحِديٍث  -َصلاى َّللاا

ى َكَما تَْنَسْوَن، فَأَيُُّكْم نَِسَي َشْيئًا فِي َصََلتِِه فَلِيَتََحرا الاِذي يََرى إناَما أَنَا بََشٌر أَْنسَ »َذَكَرهُ 

 صحيح(«)أَناهُ َصَواٌب ثُما يَُسلِّْم ثُما يَْسُجْد َسْجَدتَْي الساْهوِ 

 ِ ُ  -قال المؤلف: فَقَْد ثَبََت بِهََذْيِن اْلَخبََرْيِن أَْمُر َرُسوِل َّللاا بِالتاْسلِيِم  -َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

 فَْرٌض. -َعلَْيِه الساََلُم  -ِمْن ُكلِّ َصََلٍة، َوأََواِمُرهُ 

ِ »َعْن ■  ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: َما نَِسيُت فِيَما نُِسَي َعْن َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه  -َعْبِد َّللاا َصلاى َّللاا

ِ َوبََرَكاتُهُ، َحتاى يَُرى بَيَاُض أَناهُ َكاَن يَُسلُِّم  -َوَسلاَم  َعْن يَِمينِِه: الساََلُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ َّللاا

ِه  ِ َوبََرَكاتُهُ، َحتاى يَُرى بَيَاُض َخدِّ ََلُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ َّللاا ِه، َوَعْن يََساِرِه: السا َخدِّ

 صحيح(«)أَْيًضا

ِ َرأَيْ »َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُت َرُسوَل َّللاا يَُكبُِّر فِي ُكلِّ  -َصلاى َّللاا

 ،ِ ََلُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ َّللاا َخْفٍض َوَرْفٍع َوقِيَاٍم َوقُُعوٍد َويَُسلُِّم َعْن يَِمينِِه َوَعْن ِشَمالِِه: السا

ِ َحتاى يَُرى بَ  ََلُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ َّللاا ِه، َوَرأَْيت أَبَا بَْكٍر، َوُعَمَر السا يَاُض َخدِّ

 صحيح(«)يَْفَعََلنِهِ 

 ■ ِ ِ أََخَذ بِيَِدِه َوأَنا َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن َعْلقََمةُ : أَنا َعْبَد َّللاا أََخَذ بِيَِد  -َصلاى َّللاا

ََلِة فَ  ِ فََعلاَمهُ التاَشهَُّد فِي الصا َذَكَر التاَشهَُّد، قَاَل: فَإَِذا قُْلَت هََذا فَقَْد قََضْيَت َصََلتََك َعْبِد َّللاا

 «إْن ِشْئَت أَْن تَقُوَم فَقُْم، َوإِْن ِشْئَت أَْن تَْقُعَد فَاْقُعدْ 

يَاَدةُ اْنفََرَد بِهَا اْلقَاِسُم ْبُن ُمَخْيِمَرةَ، َولََعلاهَا ِمْن َرْأيِِه وَ  َكََلِمِه، أَْو قال المؤلف: َوهَِذِه الزِّ

ِ َوقَْد ُرِوَي هََذا اْلَحِديُث َعْن َعْلقََمةَ: إْبَراِهيَم  ِمْن َكََلِم َعْلقََمةَ، أَْو ِمْن َكََلِم َعْبِد َّللاا

يَاَدةَ.. ثُما لَْو َصحا أَنا هَِذِه الزِّ  -َوهَُو أَْضبَطُ ِمْن اْلقَاِسِم  -الناَخِعيِّ  يَاَدةَ فَلَْم يَْذُكْر هَِذِه الزِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ِمْن َكََلِم َرُسوِل َّللاا َعلَْيِه  -لََكاَن َما َذَكْرنَا قَْبُل ِمْن أَْمِرِه  -َصلاى َّللاا

ََلُم   ِزيَاَدةَ ُحْكٍم ََل يَُجوُز تَْرُكهَا -السا

ِ ُكناا ََل نَْدِري َما نَقُوُل إَذا َصلاْينَ »َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل ■  َصلاى  -ا، فََعلاَمنَا َرُسوُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  لََواُت َوالطايِّبَاُت،  -َّللاا ِ َوالصا َجَواِمَع اْلَكلِِم، فَقَاَل لَنَا: قُولُوا: التاِحيااُت َّلِلا

ِ َوبََرَكاتُهُ، الساََلُم عَ  ََلُم َعلَْيَك أَيُّهَا النابِيُّ َوَرْحَمةُ َّللاا الِِحيَن، السا ِ الصا لَْينَا َوَعلَى ِعبَاِد َّللاا

ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ. قَاَل َعْلقََمةُ: لَقَْد َرأَْيُت ابْ  ُ، َوأَْشهَُد أَنا ُمَحما َن أَْشهَُد أَْن ََل إلَهَ إَلا َّللاا

 ح(صحي«)َمْسُعوٍد يَُعلُِّمنَا هَُؤََلِء اْلَكلَِماِت َكَما يَُعلُِّمنَا اْلقُْرآنَ 

ََلِة التاْكبِيُر َواْنقَِضاُقهَا التاْسلِيُم.)صحيح(■   َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: َحدُّ الصا
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ا أَناهَا ِعْندَ  ْن بَْعَد اْبِن َمْسُعوٍد، َوإِما ا أَناهَا ِمما يَاَدةَ إما  قال المؤلف: فََوَضَح بِهََذا أَنا تِْلَك الزِّ

 اْبِن َمْسُعوٍد َمْنُسوَخةٌ.

ِ »َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ  ■ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُكناا إَذا َصلاْينَا َمَع َرُسوِل َّللاا قُْلنَا: الساََلُم  -َصلاى َّللاا

ِ، َوأََشاَر بِيَِدِه إلَى اْلَجانِبَْيِن فَقَاَل َرُسو ِ، الساََلُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ َّللاا ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ َّللاا  ُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َعلَى َما تُوِمئُوَن بِأَْيِديُكْم َكأَناهَا أَْذنَاُب َخْيٍل ُشْمٍس إناَما يَْكفِي  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)أََحَدُكْم أَْن يََضَع يََدهُ َعلَى فَِخِذِه ثُما يَُسلَِّم َعلَى أَِخيِه َعْن يَِمينِِه َوِشَمالِهِ 

،  قال المؤلف: هََذا ََلِة فَهَُو َمْنُسوٌخ بََِل َشكٍّ إْن َكاَن فِي الساََلِم الاِذي يَْخُرُج بِِه ِمْن الصا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بِقَْولِِه  ََلةَ ََل يَْصلُُح فِيهَا َشْيٌء ِمْن َكََلِم النااسِ » -َصلاى َّللاا « إنا هَِذِه الصا

ِة فِي أَناهُ ُمْحَكٌم؛ ثُما اداَعى قَْوٌم تَْخِصيَصهُ فِي بَْعِض  . َوهََذا أَْمٌر لَْم يَْختَلِْف أََحدٌ  ِمْن اْْلُما

ِه فِي  اْْلَْحَواِل، فَإِْذ هَُو َكَذلَِك فَهَُو النااِسُخ لَِما َكانُوا َعلَْيِه قَْبُل ِمْن إبَاَحِة التاْسلِيِم َوَردِّ

ََلِة؛ فََصحا أَنا َذلَِك َمْنُسوٌخ  ِ تََعالَى التاْوفِيُق.َوبِ  -الصا  اَّلَلا

ََلة[م  999]َمْسأَلَةٌ َسَها َعْن َشْيء ِمْن الصَّ

ْكَعِة،  ا َذَكْرنَا فَإِناهُ فَْرٌض َعلَْيِه َحتاى َرَكَع لَْم يُْعتَدا بِتِْلَك الرا َوُكلُّ َمْن َسهَا َعْن َشْيٍء ِمما

َماُم إْن َكاَن َمأْمُ  اِن َصََلتَهَُما، َوقََضاهَا إَذا أَتَما اْْلِ َماُم، َويُتِما وًما، َوَكَذلَِك يُْلِغيهَا اْلفَذُّ َواْْلِ

ْكَعِة َكَما أُِمُروا، َوُكلُّ َما أََمَر بِِه  َوَعلَى َجِميِعِهْم ُسُجوُد الساْهِو؛ ِْلَناهُْم لَْم يَأْتُوا بِالرا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا ََلِة فَََل يَُجوُز أَْن يُْعَمَل  أَنْ  -َصلاى َّللاا يُْعَمَل فِي َمَكان ِمْن الصا

ِ فَقَْد َظلََم نَْفَسهُ{ ]الطَلق:  ِ تََعالَى: }َوَمْن يَتََعدا ُحُدوَد َّللاا فِي َغْيِر َذلَِك اْلَمْوِضِع لِقَْوِل َّللاا

٥] 

ُد اْلَكََلِم َمَع أََحٍد ِمْن النَّاِس فِي ا ََلِة[م]َمْسأَلَةٌ تََعمُّ  999لصَّ

ََلِة  َماِم فِي إْصََلِح الصا ََلِة، ََل َمَع اْْلِ ُد اْلَكََلِم َمَع أََحٍد ِمْن النااِس فِي الصا َوََل يَِحلُّ تََعمُّ

ُ يَا فََُلُن، بَطَلَْت  َوََل َمَع َغْيِرِه، فَإِْن فََعَل بَطَلَْت َصََلتُهُ َولَْو قَاَل فِي َصََلتِِه: َرِحَمك َّللاا

 َصََلتُهُ.

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ »َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل ■  ََلِة َونَأُْمُر بَِحاَجاتِنَا، فَقَِدْمُت َعلَى َرُسوِل َّللاا ُكناا نَُسلُِّم فِي الصا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َم، فَأََخَذنِي َما َوهَُو يَُصلِّي، فََسلاْمُت َعلَْيِه فَلَْم يَُردا َعلَيا الساََل  -َصلاى َّللاا

 ِ ا قََضى َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَُدَم َوَما َحَدَث، فَلَما َ  -َصلاى َّللاا ََلةَ قَاَل: إنا َّللاا الصا

ََلِة فََردا َعلَ  َ قَْد أَْحَدَث أَْن ََل تََكلاُموا فِي الصا يا يُْحِدُث ِمْن أَْمِرِه َما يََشاُء، َوإِنا َّللاا

 صحيح(«)الساََلمَ 

َماَم إَلَّ فِي أُمِّ اْلقُْرآِن َوْحَدَها[م  ٤٨٣]َمْسأَلَةٌ ََل يَُجوُز ِِلََحٍد أَْن يُْفتَِي اْْلِ

َماَم إَلا فِي أُمِّ اْلقُْرآِن َوْحَدهَا. فَإِْن اْلتَبََسْت اْلقَِراَءةُ َعلَى  َوََل يَُجوُز ِْلََحٍد أَْن يُْفتَِي اْْلِ

َد إْفتَاَءهُ َوهَُو يَْدِري أَنا َذلَِك ََل  َماِم فَْليَْرَكْع، أَْو فَْليَْنتَقِْل إلَى ُسوَرٍة أُْخَرى، فََمْن تََعما  اْْلِ

ِ -ُز لَهُ بََطلَْت َصََلتُهُ بُْرهَاُن َذلَِك يَُجو  -: َما قَْد َذَكْرنَاهُ بِإِْسنَاِدِه ِمْن قَْوِل َرُسوِل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  « أَتَْقَرُءوَن َخْلفِي قَالُوا: نََعْم، قَاَل: فَََل تَْفَعلُوا إَلا بِأُمِّ اْلقُْرآنِ » -َصلاى َّللاا

ا أَْن يَُكوَن قََصَد بِِه قَِراَءةَ  فََوَجَب أَنا َمنْ  َماَم ََل يَْخلُو ِمْن أََحِد َوْجهَْيِن: إما أَْفتَى اْْلِ
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 اْلقُْرآِن؛ أَْو لَْم يَْقِصْد بِِه قَِراَءةَ اْلقُْرآِن ، فَإِْن َكاَن قََصَد بِِه قَِراَءةَ اْلقُْرآِن فَهََذا ََل يَُجوُز،

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  َصلاى -ِْلَنا َرُسوَل َّللاا نَهَى أَْن يَْقَرأَ اْلَمأُْموُم َشْيئًا ِمْن اْلقُْرآِن َحاَشا أُمِّ  -َّللاا

ََلِة، َوقَْد  اْلقُْرآِن. إْن َكاَن لَْم يَْقِصْد بِِه قَِراَءةَ اْلقُْرآِن فَهََذا ََل يَُجوُز ِْلَناهُ َكََلٌم فِي الصا

أَناهُ ََل يَْصلُُح فِيهَا َشْيٌء ِمْن َكََلِم النااِس. َوهَُو قَْوُل َعلِيِّ ْبِن أَبِي  -َعلَْيِه الساََلُم  -أَْخبََر 

 َوبِِه يَقُوُل أَبُو َحنِيفَةَ. -طَالٍِب َوَغْيِرِه 

 -اِلحاديث:

ِ »َعْن اْلِمْسَوِر ْبِن يَِزيَد اْْلََسِديِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلا  -أَنا َرُسوَل َّللاا نَِسَي آيَةً فِي  -َم َصلاى َّللاا

ا َسلاَم َذكاَرهُ َرُجٌل بِهَا، فَقَاَل لَهُ: أَفَََل أَْذَكْرتَنِيهَا ََلِة، فَلَما  )صحيح(« الصا

ََلِة، َوبِيَقِيٍن نَْدِري  قال المؤلف: هََذا ُمَوافٌِق لَِمْعهُوِد اْْلَْصِل ِمْن إبَاَحِة اْلقَِراَءِة فِي الصا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - أَنا نَْهَي النابِيِّ  أَْن يَْقَرأَ َخْلفَهُ إَلا بِأُمِّ اْلقُْرآِن فَنَاِسٌخ لَِذلَِك َوَمانٌِع  -َصلاى َّللاا

 ِمْنه..

ََلِة[م  991]َمْسأَلَةٌ تََكلََّم َساِهيًا فِي الصَّ

ةٌ؛ قَلا َكََلُمهُ  ََلِة فََصََلتُهُ تَاما ْهِو َوَمْن تََكلاَم َساِهيًا فِي الصا أَْو َكثَُر، َوَعلَْيِه ُسُجوُد السا

  فَقَْط، َوَكَذلَِك إْن تََكلاَم َجاِهًَل.

 -أقوال الفقهاء:

ََلِة َعْمًدا ■  ََلِة َعْمًدا َوَسْهًوا َسَواٌء: تَْبطُُل بِِكلَْيِهَما؛ َوالساََلَم فِي الصا اْلَكََلُم فِي الصا

 َن َسْهًوا .)أبو حنيفة(يُْبِطلُهَا، َوََل يُْبِطلُهَا إَذا َكا

 جائز أن يكلم الناس اْلمام في الصَلة ْلصَلح الصَلة.)ابن القاسم(■

 -اِلحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا َ تََجاَوَز لِي َعْن » -َصلاى َّللاا إنا َّللاا

تِي اْلَخطَأَ   صحيح(«)َوالنِّْسيَاَن َوَما اُْستُْكِرهُوا َعلَْيهِ أُما

ِ »َعْن ■  لَِميِّ قَاَل بَْينََما أَنَا أَُصلِّي َمَع َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه  -ُمَعاِويَةَ ْبِن اْلَحَكِم السُّ َصلاى َّللاا

ُ فَرَ  -َوَسلاَم  َمانِي اْلقَْوُم بِأَْبَصاِرِهْم، فَقُْلُت: إْذ َعطََس َرُجٌل ِمْن اْلقَْوِم، فَقُْلُت: يَْرَحُمَك َّللاا

يَاْه َما َشأْنُُكْم تَْنظُُروَن إلَيا فََجَعلُوا يَْضِربُوَن بِأَْيِديِهْم َعلَى أَْفَخاِذِهْم،  َواثُْكَل أُمِّ

 ■ ِ ا َصلاى َرُسوُل َّللاا تُونَنِي لَِكنِّي َسَكتُّ فَلَما ا َرأَْيتُهُْم يَُصمِّ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى  -فَلَما  -َّللاا

ِ َما َكهََرنِ  ي َما َرأَْيُت ُمَعلًِّما قَْبلَهُ َوََل بَْعَدهُ أَْحَسَن تَْعلِيًما ِمْنهُ، فََوَّللَاا ي َوََل فَبِأَبِي هَُو َوأُمِّ

ََلةَ ََل يَْصلُُح فِيهَا َشْيٌء ِمْن َكََلمِ  النااِس، إناَما هَُو  َضَربَنِي َوََل َشتََمنِي قَاَل: إنا هَِذِه الصا

 صحيح(«)التاْسبِيُح َوالتاْكبِيُر َوقَِراَءةُ اْلقُْرآنِ 

قال المؤلف: هََذا اْلَحِديُث يُْبِطُل قَْوَل أَبِي َحنِيفَةَ؛ ِْلَنا فِيِه أَناهُ َكاَن بَْعَد تَْحِريِم اْلَكََلِم فِي 

 ِ ََلِة بِيَقِيٍن، َولَْم يُْبِطْل َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - الصا َصََلتَهُ. فَإِْن قِيَل: َوََل  -َصلاى َّللاا

ُجوِد َمْن َزاَد فِي َصََلتِِه أَْو نَقََص، فََواِجٌب  ْهِو قُْلنَا: قَْد َصحا اْْلَْمُر بِالسُّ أََمَرهُ بُِسُجوِد السا

.  َضمُّ هََذا اْلُحْكِم إلَى َما َوقََع َعلَْيِه َوََل بُدا

ِ »ْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: عَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بَْينََما أَنَا أَُصلِّي َمَع َرُسوِل َّللاا  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َصََلةَ الظُّْهِر فََسلاَم َرُسوُل َّللاا ِمْن َرْكَعتَْيِن، فَقَاَم َرُجٌل ِمْن بَنِي  -َصلاى َّللاا
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ِ  ُسلَْيٍم فَقَاَل: ََلةُ أَْم نَِسيَت؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاا ِ، أَقَُصَرْت الصا ُ َعلَْيِه  -يَا َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

ِ -َوَسلاَم  ِ، إناَما َصلاْيَت َرْكَعتَْيِن، فَقَاَل َرُسوُل َّللاا : لَْم تَْقُصْر َولَْم أَْنَس، فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاا

ُ َعلَ  - ِ -ْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا َصلاى  -: أََحقٌّ َما يَقُوُل ُذو اْليََدْيِن قَالُوا: نََعْم، فَقَاَم َرُسوُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم   صحيح(«)فََصلاى بِِهْم َرْكَعتَْينِ  -َّللاا

ا اْبُن اْلقَاِسِم َوَمْن َوافَقَهُ فَإِناهُْم أََجاُزوا بِهََذا ا ْلَخبَِر َكََلَم النااِس َمَع قال المؤلف: َوأَما

 ِ ََلِة ، َوهََذا َخطَأٌ، ِْلَنا النااَس إناَما َكلاُموا َرُسوَل َّللاا َماِم فِي إْصََلِح الصا ُ  -اْْلِ َصلاى َّللاا

ُد اْلَكََلِم َمَعهُ  -َعلَْيِه َوَسلاَم  ََلةَ  -َعلَْيِه الساََلُم  -فَقَْط، َوتََعمُّ  -َشْيئًا، َوَكلاَمهُْم  ََل يَُضرُّ الصا

ْت، َوأَنا اْلَكََلَم لَهُ ُمبَاٌح؛ َوَكَذلَِك تََكلاَم النااُس  -َعلَْيِه الساََلُم  ُر أَنا َصََلتَهُ قَْد تَما َوهَُو يُقَدِّ

ْت. ََلةَ قَُصَرْت َوتَما  يَْومئٍِذ بَْعُضهُْم َمَع بَْعٍض َوهُْم يَظُنُّوَن أَنا الصا

ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل َعْن عَ ■  ِ »ْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُكناا نَُسلُِّم َعلَى َرُسوِل َّللاا  -َصلاى َّللاا

ا َرَجْعنَا ِمْن ِعْنِد الناَجاِشيِّ َسلاْمنَا َعلَْيِه فَلَْم يَُردا عَ  ََلِة فَيَُردُّ َعلَْينَا، فَلَما لَْينَا، َوهَُو فِي الصا

ََلِة ُشْغًَل َوقَاَل: إ  صحيح(«)نا فِي الصا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَبِي َسِعيِد ْبِن اْلُمَعلاى قَاَل ُكْنُت أَُصلِّي فََرآنِي النابِيُّ »َعْن ■   -َصلاى َّللاا

ي، قَاَل: أَلَْم يَقُْل فََدَعانِي فَلَْم آتِِه َحتاى َصلاْيُت، فَقَاَل: َما َمنََعَك أَْن تَأْتِيَنِي قُْلُت: ُكْنُت أَُصلِّ 

ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم{ ]اْلنفال:  ِ َولِلرا ُ تََعالَى: }يَا أَيُّهَا الاِذيَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا َّلِلا  [٨٤َّللاا

ََلِة، َِلْمتِنَاِع أَبِي َسِعيٍد ِمْن  قال المؤلف : فََصحا أَنا هََذا بَْعَد تَْحِريِم اْلَكََلِم فِي الصا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -النابِيِّ  إَجابَةِ  ََلةَ، َوَصحا أَنا اْلَكََلَم َمَع النابِيِّ  -َصلاى َّللاا  -َحتاى أَتَما الصا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ََلِة هََذا َخاصٌّ لَهُ.. -َصلاى َّللاا  ُمبَاٌح فِي الصا

ََلِة[م]َمْسأَلَةٌ ََل يَِحلُّ لِْلُمَصلِّي أَْن يَُضمَّ ثِيَابَ   990هُ قَاِصًدا بَِذلَِك الصَّ

 ِ ََلِة، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاا  َوََل يَِحلُّ لِْلُمَصلِّي أَْن يَُضما ثِيَابَهُ أَْو يَْجَمَع َشْعَرهُ قَاِصًدا بَِذلَِك لِلصا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - ْن أَْسُجَد َعلَى َسْبَعِة أَْعظَُم أُِمْرُت أَ »الاِذي قَْد َذَكْرنَاهُ بِإِْسنَاِدِه  -َصلاى َّللاا

 « .َوأَْن ََل أَْكفَِت َشْعًرا َوََل ثَْوبًا

 999]َمْسأَلَةٌ َعلَى اْلُمَصلِّي أَْن يَُغضَّ بََصَرهُ َعْن ُكلِّ َما ََل يَِحلُّ لَهُ النَّظَُر إلَْيِه[م

ِ َوفُِرَض َعلَى اْلُمَصلِّي أَْن يَُغضا بََصَرهُ َعْن ُكلِّ َما ََل  يَِحلُّ لَهُ الناظَُر إلَْيِه، لِقَْوِل َّللاا

وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َويَْحفَظُوا فُُروَجهُْم{ ]النور:  [ }َوقُْل ٣٠تََعالَى: }قُْل لِْلُمْؤِمنِيَن يَُغضُّ

{ ]النور:  فِي [ . َمْن فََعَل ٣٥لِْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنا َويَْحفَْظَن فُُروَجهُنا

 َصََلتِِه َما َحُرَم َعلَْيِه فِْعلُهُ َولَْم يَْشتَِغْل بِهَا فَلَْم يَُصلِّ َكَما أُِمَر، فَََل َصََلةَ لَهُ..

 999]َمْسأَلَةٌ المصلي ََل يَْضَحَك َوََل يَتَبَسََّم َعْمًدا[م

َم َعْمًدا، فَإِْن فََعلَ  بَطَلَْت َصََلتُهُ؛ َوإِْن َسهَا بَِذلَِك  َوفُِرَض َعلَْيِه أَْن ََل يَْضَحَك َوََل يَتَبَسا

َ تََعالَى يَقُوُل: }َوقُ  ُم فَإِنا َّللاا ا التابَسُّ ا اْلقَْهقَهَةُ فَإِْجَماٌع، َوأَما ْهِو فَقَْط. َوأَما وُموا فَُسُجوُد السا

ِ قَانِتِيَن{ ]البقرة:  ُم َضِحٌك، ٨٣٩َّلِلا : [ َواْلقُنُوُت اْلُخُشوُع، َوالتابَسُّ ُ َعزا َوَجلا قَاَل َّللاا

[ َوَمْن َضِحَك فِي َصََلتِِه فَلَْم يَْخَشْع، َوَمْن لَْم ٥٨}فَتَبَساَم َضاِحًكا ِمْن قَْولِهَا{ ]النمل: 

ََل  ِم فِي الصا ِد ْبِن ِسيِريَن. أَناهُ ُسئَِل َعْن التابَسُّ ينَا َعْن ُمَحما ِة يَْخَشْع فَلَْم يَُصلِّ َكَما أُِمَر ُروِّ

َم إَلا َضِحًكا..  فَتَََل هَِذِه اآْليَةَ، َوقَاَل: ََل أَْعلَُم التابَسُّ



 

265 
 

ُق بَْيَن اْلَعَمِل اْلَكثِيِر وَ  ِم َمْن يَقُوُل بِاَِلْستِْحَساِن، فَيُفَرِّ َق بَْيَن اْلقَْهقَهَِة َوالتابَسُّ اْلقَلِيِل، إناَما فَرا

 َعلَْيِه إَلا الداْعَوى.. َوهََذا بَاِطٌل، َوفَْرٌق ََل َدلِيلَ 

ةً  ]َمْسأَلَةٌ فرض َعلَى المصلي أَْن ََل يَْمَسَح اْلَحَصا أَْو َما يَْسُجُد َعلَْيِه إَلَّ َمرَّ

 999َواِحَدةً[م

ةً َواِحَدةً؛ َوتَْرُكهَا أَْفَضُل، لَِكْن يَُسوِّ  ي َوأَْن ََل يَْمَسَح اْلَحَصا أَْو َما يَْسُجُد َعلَْيِه إَلا َمرا

ََلِة..  َمْوِضَع ُسُجوِدِه قَْبَل ُدُخولِِه فِي الصا

 -ِلحاديث:ا

ِ »َعْن ُمَعْيقِيٍب ■ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَناهُْم َسأَلُوا َرُسوَل َّللاا ََلِة  -َصلاى َّللاا َعْن اْلَمْسِح فِي الصا

 « .فَقَاَل: َواِحَدةٌ 

ِ »عن ُمَعْيقِيٌب ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا ي التَُّراَب  -َصلاى َّللاا ُجِل يَُسوِّ قَاَل فِي الرا

 صحيح(«)َحْيُث يَْسُجُد، قَاَل: إْن ُكْنَت فَاِعًَل فََواِحَدةً 

[م ا أَْو َغْيَر َمارٍّ  ٣٩١]َمْسأَلَةٌ يَْقطَُع َصََلةَ اْلُمَصلِّي َكْوُن اْلَكْلِب بَْيَن يََدْيِه َمار ً

، َصِغيًرا أَْو َكبِيًرا، َحي ًا َويَْقطَُع  ا أَْو َغْيَر َمارٍّ َصََلةَ اْلُمَصلِّي َكْوُن اْلَكْلِب بَْيَن يََدْيِه، َمار ً

ةً  ُجِل، َمارا  أَْو أَْو َميِّتًا، أَْو َكْوُن اْلِحَماِر بَْيَن يََدْيِه َكَذلَِك أَْيًضا، َوَكْوُن اْلَمْرأَِة بَْيَن يََدْي الرا

ََلةَ َغْيَر َمارا  ٍة، َصِغيَرةً أَْو َكبِيَرةً إَلا أَْن تَُكوَن ُمْضطَِجَعةً ُمْعتَِرَضةً فَقَْط، فَََل تَْقطَُع الصا

ِحينَئٍِذ، َوََل يَْقطَُع النَِّساُء بَْعُضهُنا َصََلةَ بَْعٍض فَإِْن َكاَن بَْيَن يََدْي اْلُمَصلِّي َشْيٌء ُمْرتَفٌِع 

َراِع  ْحِل اْلَمْعهُوَدِة ِعْنَد اْلَعَرِب َوََل نُبَالِي بِِغلَِظهَا َوهُ  -بِقَْدِر الذِّ َرِة الرا لَْم  -َو قَْدُر ُمَؤخِّ

ا َذَكْرنَا، َوََل َما َكاَن ِمْن ُكلِّ َذلَِك فَْوَق  ْتَرِة ِمما يَُضرا َصََلتَهُ ُكلُّ َما َكاَن َوَراَء السُّ

ْتَرِة. َوَمْن َحَمَل َصبِياةً َصِغيرَ  ََلِة لَْم تَْبطُْل َصََلتُهُ، َوَسَواٌء َعلَِم السُّ ةً َعلَى ُعنُقِِه فِي الصا

ا النَِّساُء فَقَْد أَْخبََر  : أَنا َخْيَر ُصفُوفِِهنا -َعلَْيِه الساََلُم  -اْلُمَصلِّي بَِذلَِك أَْو لَْم يَْعلَْم ... َوأَما

ِ تََعالَى التاْوفِيُق. -َصََلةَ بَْعٍض  آِخُرهَا، فََصحا أَناهُ ََل يَْقطَُع بَْعُضهُنا   َوبِاَّلَلا

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

قول المؤلف هو قول : أبي هريرة وابن عباس وأنس وعبد َّللا بن عمر رضى َّللا ■

 عنهم وقول أبي اْلحوص.

■)  َل يقطع الصَلة شيء من هذا .) أبو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، َوالشاافِِعيُّ

ََلةَ: اْلَكْلُب اْْلَْسَوُد، َواْلِحَماُر، َواْلَمْرأَةُ إَلا أَْن تَُكوَن ُمْضطَِجَعةً.)ابن  يَْقطَعُ ■  الصا

 حنبل(

 يقطع الصَلة اْلَكْلَب اْْلَْسَوَد، َواْلَمْرأَةَ اْلَحائَِض، والحمار.)عطاء وابن جريج(■

ََلةَ: اْلَكْلُب، َواْلَمْرأَةُ اْلَحائُِض.)عك■   رمة(يَْقطَُع الصا

 -اِلحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ََلةَ : »-َصلاى َّللاا يَْقطَُع الصا

ْحلِ  َرِة الرا  صحيح(«)اْلَمْرأَةُ، َواْلِحَماُر، َواْلَكْلُب، َويَقِي َذلَِك ِمْثُل ُمَؤخِّ

ِ ْبِن عُ ■  ِ »َمَر قَاَل َعْن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -إنا َرُسوَل َّللاا َكاَن يُْرَكُز لَهُ  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)اْلَحْربَةُ فَيَُصلِّي إلَْيهَا
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 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَنٍَس َعْن َرُسوِل َّللاا ََلةَ: اْلَكْلُب، : »-َصلاى َّللاا يَْقطَُع الصا

 صحيح(«)َمْرأَةُ َواْلِحَماُر، َوالْ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَبِي َذرٍّ َعْن َرُسوِل َّللاا إَذا قَاَم أََحُدُكْم فََصلاى فَإِناهُ يَْستُُرهُ : »-َصلاى َّللاا

ْحلِ  ْحِل، فَإَِذا لَْم يَُكْن بَْيَن يََدْيِه ِمْثُل آِخَرِة الرا فَإِناهُ يَْقطَُع  إَذا َكاَن بَْيَن يََدْيِه ِمْثُل آِخَرِة الرا

 صحيح(«)َصََلتَهُ: اْلِحَماُر َواْلَمْرأَةُ، َواْلَكْلُب اْْلَْسَودُ 

يَاَدةُ  ، َوالزِّ قال المؤلف: َوَحِديُث أَبِي هَُرْيَرةَ َوأَنٍَس فِيِهَما ِزيَاَدةٌ َعلَى َحِديِث أَبِي َذرٍّ

ِ َعزا َوَجلا  يِن َعْن َّللاا فُِرَض قَبُولُهَا، َوَمْن فََعَل هََذا فَقَْد أََخَذ بَِحِديِث أَبِي اْلَواِرَدةُ فِي الدِّ

 َذرٍّ َولَْم يَُخالِْفهُ؛ ِْلَناهُ لَْيَس فِي َحِديِث أَبِي َذرٍّ إَلا ِذْكُر اْْلَْسَوِد فَقَْط..

« ■ ِ ِ لَقَْد َرأَْيُت َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيهِ  -َعْن َعائَِشةَ َوَّللَاا يَُصلِّي َوإِنِّي َعلَى  -َوَسلاَم  َصلاى َّللاا

ِريِر بَْينَهُ َوبَْيَن اْلقِْبلَِة ُمْضَطِجَعةً، فَتَْبُدو لِي اْلَحاَجةُ فَأَْكَرهُ أَْن أَْجلَِس فَأُوِذَي َرُسوَل  السا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا  صحيح(«)فَأَْنَسلُّ ِمْن ِعْنِد ِرْجلَْيهِ  -َصلاى َّللاا

ِ قال المؤ قَْت أُمُّ اْلُمْؤِمنِيَن بَْيَن َحاِل ُجلُوِسهَا بَْيَن يََدْي َرُسوِل َّللاا ُ  -لف: فَقَْد فَرا َصلاى َّللاا

َوهَُو يَُصلِّي، فَأَْخبََرْت بِأَناهُ أًَذى لَهُ، َوبَْيَن اْضِطَجاِعهَا بَْيَن يََدْيِه َوهَُو  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

ِ يَُصلِّي فَلَْم تََرهُ أَ  ِ اْلَحْمُد َوقَْد َذَكْرنَا َصََلةَ َرُسوِل َّللاا َصلاى  -ًذى، َوهََذا نَصُّ قَْولِنَا، َوَّلِلا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ،  -َّللاا َحاِمًَل أَُماَمةَ بِْنَت أَبِي اْلَعاِص َعلَى ُعنُقِِه فَاْستَْثنَْينَا َما اْستَْثنَاهُ الناصُّ

. َوأَْبقَْينَا َما أَْبقَاهُ   الناصُّ

« ■ ِ  -اْبِن َعبااٍس أَْقبَْلت َراِكبًا َعلَى أَتَاٍن َوأَنَا يَْوَمئٍِذ قَْد نَاهَْزت اَِلْحتََِلَم َوَرُسوُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ، فَنََزْلُت فَأَْرَسْلُت  -َصلاى َّللاا فِّ يَُصلِّي بِالنااِس بِِمنًى، فََمَرْرُت بَْيَن يََدْي الصا

، فَلَْم يُْنِكْر َذلَِك َعلَيا أََحدٌ اْْلَ  فِّ  .)صحيح(« تَاَن تَْرتَُع َوَدَخلَْت فِي الصا

َمامَ  ََلةَ؛ ِْلَنا اْْلِ ا َذَكْرنَا فَََل يَْقطَُع الصا َماِم َواْلَمأُْموِم ِمما  قال المؤلف:فََما لَْم يَِحلا بَْيَن اْْلِ

فُّ فََراِسَخ بُْرهَاُن َذلَِك ُسْتَرةٌ لَِجِميِع اْلَمأُْموِميَن، َولَ  ْجَماُع اْلُمتَيَقاُن الاِذي -ْو اْمتَدا الصا : اْْلِ

َماِم ََل يَُكلاُف أََحٌد ِمْن اْلَمأُْموِميَن اتَِّخاَذ ُسْتَرٍة أُْخَرى؛ بَْل  ََل َشكا فِيِه فِي أَنا ُسْتَرةَ اْْلِ

يَُصلِّي إلَْيهَا، فَلَْم تَْدُخْل أَتَاُن اْبِن َعبااٍس  -َعلَْيِه الساََلُم  -اْكتَفَى اْلَجِميُع بِاْلَعنََزِة الاتِي َكاَن 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بَْيَن النااِس َوبَْيَن َرُسوِل َّللاا ِ  -َصلاى َّللاا ُ  -َوََل بَْيَن َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

 َوبَْيَن ُسْتَرتِهِ  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

ِ »ي ُجَحْيفَةَ قَاَل عن أَبَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َخَرَج َرُسوُل َّللاا بِاْلهَاِجَرِة إلَى  -َصلاى َّللاا

أَ َوَصلاى الظُّْهَر َرْكَعتَْيِن َوبَْيَن يََدْيِه َعنََزةٌ  َوَزاَد فِيِه َعْوُن ْبُن أَبِي « . اْلبَْطَحاِء فَتََوضا

 .)صحيح(« ُمرُّ ِمْن َوَرائِهَا اْلِحَماُر َواْلَمْرأَةُ َوَكاَن يَ »ُجَحْيفَةَ َعْن أَبِيِه 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن أَبَي هَُرْيَرةَ يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل َّللاا َماُم ُجناةٌ، : »-َصلاى َّللاا إناَما اْْلِ

 صحيح(«)فَإَِذا َصلاى قَاِعًدا فََصلُّوا قُُعوًدا

ِ »اِس َعْن اْلفَْضِل ْبِن اْلَعبا ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َزاَر اْلَعبااَس فََصلاى  -َصلاى َّللاا

هُ(«)َوبَْيَن يََدْيِه ِحَماَرةٌ َوُكلَْيبَةٌ  ِ لَْم يُْدِرْك َعما  ضعيف() اْلَعبااَس ْبَن ُعبَْيِد َّللاا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ أَنا َرُسوَل َّللاا ََل يَْقطَُع »قَاَل  -َصلاى َّللاا

ََلةَ َشْيٌء، َواْدَرُءوا َما اْستَطَْعتُمْ   ضعيف() أَبُو اْلَودااِك َضِعيٌف، َوُمَجالٌِد ِمْثلُهُ.(«)الصا
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ََلةَ: اْلَكْلُب، والحمار ،َواْلَمْرأَةُ ■ له عن .)صحيح ومث  عن اْبَن َعبااٍس قَاَل: يَْقطَُع الصا

 أنس وأبي هريرة(

ِ اْلُمَزنِيِّ قَاَل: ُكْنت أَُصلِّي إلَى َجْنِب اْبِن ُعَمَر فََدَخَل بَْينِي َوبَْينَهُ ■  َعْن بَْكِر ْبِن َعْبِد َّللاا

ا -يُِريُد َجْرًوا  - ََلةَ؛ َوأَما ا أَْنَت فَأَِعْد الصا أَنَا فَََل  فََمرا بَْيَن يََديا فَقَاَل لِي اْبُن ُعَمَر: أَما

.)صحيح(  أُِعيُد؛ ِْلَناهُ لَْم يَُمرا بَْيَن يََديا

اِمِت قَاَل: َصلاى اْلَحَكُم ْبُن َعْمٍرو اْلِغفَاِريُّ بِالنااِس فِي َسفٍَر ■  ِ ْبِن الصا َعْن َعْبِد َّللاا

ْت َحِميٌر بَْيَن يََدْي أَْصَحابِِه فَأَعَ  ََلةَ.)صحيح(َوبَْيَن يََدْيِه ُسْتَرةٌ، فََمرا  اَد بِِهْم الصا

َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: َجَعْلتُُمونَا بَِمْنِزلَِة اْلَكْلِب، َواْلِحَماِر؛ َوإِناَما يَْقطَُع ■ 

ناْوُر .)صحيح( ََلةَ: اْلَكْلُب، َواْلِحَماُر، َوالسِّ  الصا

 ٣٩٦َع بََصَرهُ إلَى السََّماِء[م]َمْسأَلَةٌ ََل يَِحلُّ لِْلُمَصلِّي أَْن يَْرفَ 

ََلِة أَْيًضا . َعاِء فِي َغْيِر الصا  َوََل يَِحلُّ لِْلُمَصلِّي أَْن يَْرفََع بََصَرهُ إلَى الساَماِء، َوََل ِعْنَد الدُّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا يَْنتَِهيَنا أَْقَواٌم لَ : »-َصلاى َّللاا

ََلِة أَْو ََل تَْرِجُع إلَْيِهمْ   صحيح(«)يَْرفَُعوَن أَْبَصاَرهُْم إلَى الساَماِء فِي الصا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنا َرُسوَل َّللاا لَيَْنتَِهيَنا أُنَاٌس َعْن »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

َماِء َحتاى لَتُْخطَفَ َرْفِع أَْبَصاِرهِ  َعاِء إلَى السا  صحيح(«)ْم ِعْنَد الدُّ

قال المؤلف: َوِعيٌد َشِديٌد، َواْلَوِعيُد ََل يَُكوُن إَلا َعلَى َكبِيَرٍة ِمْن اْلَحَراِم، ََل َعلَى ُمبَاٍح 

 َمْكُروٍه أَْصًَل، َوََل َعلَى َصِغيَرٍة َمْغفُوَرٍة.

قَاَل َرأَى اْبُن َمْسُعوٍد قَْوًما َرافِِعي أَْبَصاِرِهْم إلَى الساَماِء فِي َعْن تَِميِم ْبِن َسلََمةَ ■ 

ََلِة أَْو ََل تَْرِجُع إلَْيِهْم َوقَاَل  ََلِة فَقَاَل: لَيَْنتَِهيَنا أَْقَواٌم يَْرفَُعوَن أَْبَصاَرهُْم فِي الصا الصا

ُ تََعالَى َرْأَسهُ َرْأَس أَْيًضا: أَْو َما يَْخَشى أََحُدُكْم إَذا َرفََع َرْأسَ  َل َّللاا َماِم أَْن يَُحوِّ هُ قَْبَل اْْلِ

 َكْلٍب.)صحيح(

َماِء أَْن يُْختَلَُس بََصُرهُ "، ■  َعْن أَبِي ِمْجلٍَز قَاَل: أََما يَْخَشى الاِذي يَْرفَُع بََصَرهُ إلَى السا

 أَََل أََرى أَناهُ َكاَن اْلَمََلئَِكةُ تَْنِزُل .)صحيح(

 ٣٩٤َمْسأَلَةٌ َصلَّْت اْمَرأَةٌ إلَى َجْنِب َرُجٍل ََل تَأْتَمُّ بِِه َوََل بِإَِماِمِه[م]

ْن فَإِْن َصلاْت اْمَرأَةٌ إلَى َجْنِب َرُجٍل ََل تَأْتَمُّ بِِه َوََل بِإَِماِمِه فََذلَِك َجائٌِز فَإِْن َكاَن ََل يَْنِوي أَ 

هَا َونََوْت ِهَي َذلَِك فََصََل  هَا َوِهَي قَاِدَرةٌ يَُؤما ةٌ َوَصََلتُهَا بَاِطلَةٌ فَإِْن نََوى أَْن يَُؤما تُهُ تَاما

ْيِن بِإَِماٍم َواِحٍد َوََل تَقْ  ِر َعْنهُ فََصََلتُهَُما َجِميًعا فَاِسَدةٌ فَإِْن َكانَا َجِميًعا ُمْؤتَما ِدُر َعلَى التاأَخُّ

ِر َوهَُو َغْيُر ِهَي َوََل هَُو َعلَى َمَكان آَخَر فََصََل  ةٌ َوإِْن َكانَْت قَاِدَرةً َعلَى التاأَخُّ تُهَُما تَاما

ةٌ فَلَْو قََدَر َعلَى تَأِْخيِرهَا فَلَْم يَْفَعْل  قَاِدٍر َعلَى تَأِْخيِرهَا فََصََلتُهَا بَاِطلَةٌ َوَصََلتُهُ تَاما

 فََصََلتُهَُما َجِميًعا بَاِطلَةٌ.

 -اِلحاديث:

ِ  عن أَنَِس ْبنِ ■ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َمالٍِك قَاَل: َصلاى بِي َرُسوُل َّللاا َوبِاْمَرأٍَة ِمْن  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)أَْهلِي، فَأَقَاَمنِي َعْن يَِمينِِه، َواْلَمْرأَةُ َخْلفَنَا

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك أَنا َرُسوَل َّللاا َصلاى بِِهْم، قَاَل أَنٌَس:  -َصلاى َّللاا
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فََصفَْفُت أَنَا َواْليَتِيُم َوَراَءهُ، َواْلَعُجوُز ِمْن َوَرائِنَا، فََصلاى لَنَا َرْكَعتَْيِن 

 صحيح(«)َواْنَصَرفَ 

جَ  -قال المؤلف: فََصحا أَنا َمقَاَم اْلَمْرأَِة، َواْلَمْرأَتَْيِن، َواْْلَْكثَِر  اِل َوََل بُدا إناَما هَُو َخْلَف الرِّ

ُجلَْيِن َواْْلَْكثَِر إناَما هَُو  ُجِل َوالرا ََل َمَع َرُجٍل َواِحٍد أَْصًَل، َوََل أََماَمهُ، َوأَنا َمْوقَِف الرا

أَبِي أََماَم اْلَمْرأَِة، َواْلَمْرأَتَْيِن، َواْْلَْكثَِر َوََل بُدا. .. َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ َوبَْعِض أَْصَحاِب 

 ُسلَْيَماَن..

ََلِة[م َد َوْضَع يَِدِه َعلَى َخاِصَرتِِه فِي الصَّ  ٣٩٩]َمْسأَلَةٌ تََعمَّ

ََلِة َوْضَع يَِدِه َعلَى َخاِصَرتِِه بََطلَْت َصََلتُهُ، َوَكَذلَِك َمْن َجلََس فِي  َد فِي الصا َوَمْن تََعما

ًدا أَْن يَْعتَِمَد َعلَى يَِدهِ   أَْو يََدْيِه. َصََلتِِه ُمتََعمِّ

 -اِلحاديث:

ََلةِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَناهُ قَاَل ■  ِر فِي الصا  )صحيح(« نُِهَي َعْن التاَخصُّ

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا ُجُل  -َصلاى َّللاا نَهَى أَْن يَُصلَِّي الرا

 صحيح(«)ُمْختَِصًرا

ِ »اْبِن ُعَمَر قَاَل َعْن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -نَهَى َرُسوُل َّللاا ُجُل فِي  -َصلاى َّللاا أَْن يَْجلَِس الرا

 صحيح(«)َصََلتِِه ُمْعتَِمًدا َعلَى يَِدهِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن َعْمَرو ْبَن الشاِريِد يُْخبُِر َعْن النابِيِّ ■  فِي  َكاَن يَقُولُ : »-َصلاى َّللاا

ََلِة: ِهَي قِْعَدةُ اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهمْ  ُجِل ِشَمالَهُ إَذا َجلََس فِي الصا   «َوْضِع الرا

ََلِة: فِْعُل ■  َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَناهَا قَالَْت فِي َوْضِع اْليَِد َعلَى اْلَخاِصَرِة فِي الصا

 اْليَهُوِد، َوَكِرهَْتهُ .)صحيح(

ََلِة َواِضًعا يََدهُ َعلَى َخاِصَرتِِه  َعنْ ■  َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن: أَناهَا َرأَْت َرُجًَل فِي الصا

 فَقَالَْت: هََكَذا أَْهُل النااِر فِي النااِر.)صحيح(

فََوَضْعت  َصلاْيُت إلَى َجْنِب اْبِن ُعَمرَ »َعْن َسِعيِد ْبِن ِزيَاِد ْبِن ُصبَْيٍح اْلَحنَفِي  قَاَل ■ 

 ِ ََلِة، َوَكاَن َرُسوُل َّللاا ْلُب فِي الصا ا َصلاى قَاَل: هََذا الصا  -يَِدي َعلَى َخاِصَرتِي؛ فَلَما

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم   صحيح(«)يَْنهَى َعْنهُ  -َصلاى َّللاا

ََلِة، َوقَاَل: الشاْيطَاُن َوَعْن اْبِن َعبااٍس: أَناهُ َكِرهَ َوْضَع اْليَِد َعلَى اْلَخاِصَرِة فِي الصا ■ 

 يَْحُضُرهُ.)صحيح(

ََلِة فَََل يَْجَعْل يََدهُ فِي َخاِصَرتِِه، فَإِنا ■  عن أَبَي هَُرْيَرةَ يَقُوُل: إَذا قَاَم أََحُدُكْم إلَى الصا

 الشاْيطَاَن يَْحُضُر َذلَِك.)صحيح(

ْنَساٍن: َما ■  يُْجلُِسك فِي َصََلتِك ِجْلَسةَ اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوَكاَن َعْن اْبِن ُعَمَر أَناهُ قَاَل ِْلِ

 َرآهُ ُمْعتَِمًدا َعلَى يََدْيِه.)صحيح(

ََلةُ إَلَّ بِِه[م َكَعاِت َوالسََّجَداِت فَْرٌض ََل تَتِمُّ الصَّ ْتيَاُن بَِعَدِد الرَّ  992]َمْسأَلَةٌ اْْلِ

َكَعاِت َوالسا  ْتيَاُن بَِعَدِد الرا ََلةُ إَلا بِِه، لُِكلِّ قِيَاٍم ُرُكوٌع َواِحٌد، َواْْلِ َجَداِت فَْرٌض ََل تَتِمُّ الصا

ِة فََمْن  -ثُما َرْفٌع َواِحٌد، ثُما َسْجَدتَاِن بَْينَهَُما َجْلَسةٌ  هََذا ََل ِخََلَف فِيِه ِمْن أََحٍد ِمْن اْْلُما

، َوَصاَر نَِسَي َسْجَدةً َواِحَدةً َوقَاَم ِعْنَد نَْفِسِه إ ْكَعةَ اْْلُولَى لَْم تُتَما لَى َرْكَعٍة ثَانِيٍَة فَإِنا الرا
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َدهُ َذاِكًرا لَبََطلَْت َصََلتُهُ، َحتاى إَذا َرَكَع  قِيَاُمهُ إلَى الثاانِيَِة لَْغًوا لَْيَس بَِشْيٍء. َولَْو تََعما

ِر َمْوِضِعِه نِْسيَانًا، َوالنِّْسيَاُن َمْرفُوٌع. فَإَِذا َسَجَد َوَرفََع فَُكلُّ َذلَِك لَْغٌو، ِْلَناهُ َعِملَهُ فِي َغيْ 

ْت لَهُ ِحينَئٍِذ َرْكَعةٌ بَِسْجَدتَْيهَا. َولَْو نَِسَي ِمْن ُكلِّ َرْكَعٍة ِمْن َصََلتِِه َسْجَدةً لََكاَن  إْن  -تَما

ْبَح، أَْو اْلُجُمَعةَ، أَْو الظُّْهَر، أَْو اْلَعْصرَ  ْت لَهُ -. أَْو اْلَعتََمةَ فِي السافَِر َكانَْت: الصُّ : قَْد َصحا

ْهِو. َوإِْن َكاَن َذلَِك فِي اْلَمْغِرِب فََكَذلَِك أَْيًضا،  َرْكَعةٌ. فَْليَأِْت بِأُْخَرى ثُما يَْسُجُد لِلسا

هَا َجلَ  َس، ثُما قَاَم إلَى الثاالِثَِة، ثُما يَْسُجُد َوْليَْسُجْد َسْجَدةً َواِحَدةً. ثُما يَقُوُم إلَى الثاانِيَِة، فَإَِذا أَتَما

ْهِو. َوإِْن َكانَْت: الظُّْهَر أَْو اْلَعْصَر، أَْو اْلَعتََمةَ فِي اْلَحَضِر  ْت لَهُ َرْكَعتَاِن -لِلسا : فَقَْد َصحا

ْهِو بُ  ِ تََعالَى: -ْرهَاُن َذلَِك َكَما َذَكْرنَا؛ فََعلَْيِه أَْن يَأْتَِي بَِرْكَعتَْيِن ثُما يَْسُجَد لِلسا : قَْوُل َّللاا

[ . َوقَْوُل َرُسوِل ٥٨١}أَنِّي َل أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَى{ ]آل عمران: 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا فََصحا يَقِينًا  « .َمْن َعِمَل َعَمًَل لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرنَا فَهَُو َردٌّ : »-َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا ُكلا َعَمٍل َعِملَهُ اْلَمْرُء فِي َمْوِضِعِه َكَما أََمَرهُ َرُسوُل َّللاا  -َصلاى َّللاا

 -ََلُم َعلَْيِه السا  -فَهَُو ُمْعتَدٌّ لَهُ بِِه، َوُكلا َعَمٍل َعِملَهُ اْلَمْرُء فِي َغْيِر َمْوِضِعِه الاِذي أََمَرهُ 

ِ تََعالَى اْلَحْمُد. -فَهَُو َردٌّ   َوهََذا نَصُّ قَْولِنَا َوَّلِلا

 -أقوال الفقهاء:

، َوَداُود، َوَغْيُرهَُما.■  قول المؤلف هو قول الشاافِِعيُّ

 الثاانِيَِة.)مالك(يُْلَغى قِيَاُمهُ فِي اْْلُولَى َوُرُكوُعهُ َوَرْفُعهُ َوالساْجَدةُ الاتِي َسَجَدهَا َويُْعتَدُّ بِ ■ 

 يَْسُجُد فِي آِخِر َصََلتِِه أَْربََع َسَجَداٍت ُمتََوالِيَاٍت َوتَماْت َصََلتُهُ)أبو حنيفة(■ 

ُجوِد[م  921]َمْسأَلَةٌ ََل يَِحلُّ لِْلُمَصلِّي أَْن يَْفتَِرَش ِذَراَعْيِه فِي السُّ

ُجوِد.َوََل يَِحلُّ لِْلُمَصلِّي أَْن يَْفتَِرَش ِذَراَعْيِه   فِي السُّ

 -اِلحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك َعْن النابِيِّ ■  اْعتَِدلُوا فِي »أَناهُ قَاَل:  -َصلاى َّللاا

ُجوِد، َوََل يَْبُسطُ أََحُدُكْم ِذَراَعْيِه اْنبَِساطَ اْلَكْلبِ   )صحيح(« السُّ

ا قََضى َصََلتَهُ قَاَل لَهُ: َما َعْن ُحَذْيفَةَ: أَناهُ رَ ■  أَى َرُجًَل ََل يُتِمُّ ُرُكوَعهُ َوََل ُسُجوَدهُ، فَلَما

 َصلاْيَت.)صحيح(

ُجوِد فَلَْم يُتِما ُسُجوَدهُ.  قال المؤلف: َمْن اْفتََرَش ِذَراَعْيِه فِي السُّ

 920]َمْسأَلَةٌ َعلَى اْلُمَصلِّي أَْن ََل يَْبُصَق فِي اْلَمْسِجد[م

 -َوفُِرَض.. أَْن ََل يَْبُصَق أََماَمهُ َوََل َعْن يَِمينِِه، فِي َصََلٍة َكاَن أَْو فِي َغْيِر َصََلٍة 

ََلِة فِي ثَْوبِِه، أَْو َعْن يََساِرِه تَْحَت قََدِمِه، أَْو َعلَى بُْعٍد َعلَى  َوُحْكُمهُ أَْن يَْبُصَق فِي الصا

ةَ فِي اْلَمْسِجِد، أَْو يَْبُصْق َخْلفَهُ َما لَْم يُْؤِذ بَِذلَِك أََحًدا. َوََل يَُجوُز يََساِرِه، َما لَْم يُْلِق اْلبَْصقَ 

 اْلبَُصاُق فِي اْلَمْسِجِد أَْلبَتاةَ، َوإِْن َكاَن فِي َغْيِر َصََلٍة، إَلا أَْن يَْدفِنَهُ.

 -اِلحاديث:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم صَ  -عن أَنََس ْبَن َمالٍِك قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ََل يَْتفِلَنا أََحُدُكْم : »-لاى َّللاا

 )صحيح(« بَْيَن يََدْيِه َوََل َعْن يَِمينِِه، َولَِكْن َعْن يََساِرِه أَْو تَْحَت ِرْجلِهِ 

ِ »َعْن ■  ِ اْلُمَحاِربِيِّ قَاَل: قَاَل لِي َرُسوُل َّللاا ُ  -طَاِرِق ْبِن َعْبِد َّللاا -َعلَْيِه َوَسلاَم  َصلاى َّللاا
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: إَذا َصلاْيَت فَََل تَْبُصْق بَْيَن يََدْيَك َوََل َعْن يَِمينَِك، َواْبُصْق تِْلقَاَء ِشَمالَِك إْن َكاَن فَاِرًغا، 

 )صحيح(« َوإَِلا فَتَْحَت قََدِمَك، َوأََشاَر بِِرْجلِِه فَفََحَص اْْلَْرضَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بِيُّ أَنََس ْبَن َمالٍِك قَاَل: قَاَل النا ■  اْلبَُصاُق فِي اْلَمْسِجِد : »-َصلاى َّللاا

 صحيح(«)َخِطيئَةٌ، َوَكفااَرتُهَا َدْفنُهَا

َعْن طَاُوٍس: أَنا ُمَعاِويَةَ بََزَق فِي اْلَمْسِجِد َوَذهََب ثُما َرَجَع َوَمَعهُ ُشْعلَةٌ ِمْن نَاٍر فََجَعَل ■ 

 َحتاى َدفَنَهُ.)صحيح(يَتابُِع اْلبَُزاَق 

ِ ْبِن َمْسُعوٍد فَأََراَد أَْن يَْبُصَق َوَما َعْن ■  ْحَمِن ْبِن يَِزيَد: ُكناا َمَع َعْبِد َّللاا َعْن َعْبِد الرا

 يَِمينِِه فَاِرٌغ؛ فََكِرهَ أَْن يَْبُصَق َعْن يَِمينِِه، َولَْيَس فِي َصََلٍة.)صحيح(

ناهُ َكاَن َمِريًضا فَقَاَل: َما بََصْقُت َعْن يَِمينِي ُمْذ أَْسلَْمُت َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل: أَ ■ 

 .)صحيح(

اِم ْبِن ُخنَاٍس قَاَل: نَهَانِي اْبُن ُعَمَر َعْن أَْن أَْبُصَق َعْن يَِمينِي فِي َغْيِر ■  َعْن هَما

 َصََلٍة.)صحيح(

ََلةُ فِي َعَطِن إبٍِل[م  ٣٨٨]َمْسأَلَةٌ الصَّ

بُِل ِعْنَد ُوُروِدهَا اْلَماَء  َوََل تَِحلُّ  ََلةُ فِي َعطَِن إبٍِل، َوهَُو اْلَمْوِضُع الاِذي تَقُِف فِيِه اْْلِ الصا

َوتَْبُرُك، َوفِي اْلَمَراِح َواْلَمبِيِت ..ِ اْلُمتاَخِذ لِبُُروِك َجَمٍل َواِحٍد فََصاِعًدا، َوََل فِي اْلُمتاَخِذ 

ََلةُ إلَى اْلبَِعيِر َجائَِزةٌ َوَعلَْيِه، فَإِْن اْنقَطََع أَْن تَأِْوَي َعطَنًا لِبَِعيٍر َواِحٍد فَصَ  اِعًدا .. َوالصا

ََلةُ فِيِه فََمْن َصلاى فِي  بُِل إلَى َذلَِك اْلَمَكاِن َحتاى يَْسقُطَ َعْنهُ اْسُم َعطٍَن: َجاَزْت الصا اْْلِ

َجاِهًَل.. َوُكلُّ َعطٍَن فَهَُو َمْبَرٌك. َولَْيَس ُكلُّ  َعطَِن إبٍِل بََطلَْت َصََلتُهُ َعاِمًدا َكاَن أَوْ 

َمْبَرٍك َعطَنًا؛ ِْلَنا اْلَعطََن هَُو اْلَمْوِضُع الاِذي تُنَاُخ فِيِه ِعْنَد ُوُروِدهَا اْلَماَء فَقَْط، َواْلَمْبَرُك 

؛ ِْلَناهُ اْلَمْوِضُع اْلُمتاَخُذ لِبُُروِكهَا فِي ُكلِّ َحاٍل. َوإَِذا َسقَطَ َعْن اْلَعطَِن َواْلَمْبَرِك اْسُم  أََعمُّ

ا قَْولُنَا: َعالًِما َكاَن أَْو  ََلةُ فِيِه َجائَِزةٌ. فَأَما َعطٍَن َوَمْبَرٍك فَلَْيَس َعَطنًا َوََل َمْبَرًكا؛ فَالصا

ََلِة فِي َغْيِر َمْوِضِعهَا َوَمَكانِهَا، ََلةُ ََل تَِصحُّ إَلا فِي  َغْيَر َعالٍَم؛ فَِِلَناهُ أَتَى بِالصا َوالصا

ُ تَعَ  الَى َزَماٍن َوَمَكاٍن َمْحُدوَدْيِن، فَإَِذا لَْم تَُؤدا فِي َمَكانِهَا َوَزَمانِهَا فَلَْيَسْت ِهَي الاتِي أََمَر َّللاا

  بِهَا، بَْل ِهَي َغْيُرهَا.

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

  و بن العاص و مالك وابن حنبلقول المؤلف هو قول : عبد َّللا بن عمر■

 -اِلحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ َعْن النابِيِّ ■  أَنا َرُجًَل َسأَلَهُ: أَُصلِّي فِي : »-َصلاى َّللاا

بِِل قَاَل: ََل   صحيح(«)َمبَاِرِك اْْلِ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا إَذا لَْم تَِجُدوا إَلا : »-َصلاى َّللاا

بِِل فََصلُّوا فِي َمَرابِِض اْلَغنَِم َوََل تَُصلُّوا فِي َمَعاِطِن  َمَرابَِض اْلَغنَِم َوأَْعطَاَن اْْلِ

بِلِ   صحيح ومثله عن البراء بن عازب وعبد َّللا بن مغفل(«)اْْلِ

ََلةُ  اٍم َوَمْقبََرٍة[م ]َمْسأَلَةٌ الصَّ  929فِي َحمَّ

اٍم، َسَواٌء فِي َذلَِك َمْبَدأُ بَابِِه إلَى ُمْنتَهَى َجِميِع ُحُدوِدِه، َوََل َعلَى  ََلةُ فِي َحما َوََل تَِحلُّ الصا
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طَ ِمْن بِنَائِِه َسْطِحِه، َوُمْستَْوقَِدِه، َوَسْقفِِه، َوأََعالِي ِحيطَانِِه، َخِربًا َكاَن أَْو قَائًِما: فَإِْن َسقَ 

ََلِة فِي أَْرِضِه ِحينَئٍِذ ، َوََل فِي َمْقبََرٍة  اٍم " َجاَزْت الصا  -َشْيٌء فََسقَطَ َعْنهُ اْسُم " َحما

، فَإِْن نُبَِشْت َوأُْخِرَج َما فِيهَا ِمْن اْلَمْوتَى َجاَزْت -َمْقبََرةَ ُمْسلِِميَن َكانَْت أَْو َمْقبََرةَ ُكفااٍر 

ََل   ةُ فِيهَا. َوََل إلَى قَْبٍر، َوََل َعلَْيِه، َولَْو أَناهُ قَْبُر نَبِيٍّ أَْو َغْيِرِه، فَإِْن لَْم يَِجْد إَلا َمْوِضعَ الصا

اًما، أَْو َعطَنًا، أَْو َمْزبَلَةً، أَْو َمْوِضًعا فِيِه َشْيٌء أُِمَر بِاْجتِنَابِِه  : -قَْبٍر أَْو َمْقبََرٍة، أَْو َحما

ا َذَكْرنَا فَإِناهُ فَْليَ  ْرِجْع َوََل َويَُصلِّي هُنَالَِك ُجُمَعةً، َوََل َجَماَعةَ، فَإِْن ُحبَِس فِي َمْوِضٍع ِمما

ا بَْيَن يََدْيِه ِمْن  ُب ِمما يَُصلِّي فِيِه، َويَْجتَنُِب َما اُْفتُِرَض َعلَْيِه اْجتِنَابُهُ بُِسُجوِدِه، لَِكْن يُقَرِّ

نَهُ، َوََل يََضُع َعلَْيِه َجْبهَةً، َوََل أَْنفًا، َوََل يََدْيِن َوََل ُرْكبَتَْيِن، َوََل يَْجلُِس إَلا َذلَِك َما أَْمكَ 

اْلقُْرفَُصاَء؛ فَإِْن لَْم يَْقِدْر إَلا َعلَى اْلُجلُوِس، أَْو اَِلْضِطَجاِع؛ َصلاى َكَما يَْقِدُر َوأَْجَزأَهُ... 

 إِناهَا تَُصلاى فِي اْلَمْقبََرِة، َوَعلَى اْلقَْبِر الاِذي قَْد ُدفَِن فِيِه َصاِحبُهُ..إَلا َصََلةَ اْلِجنَاَزِة فَ 

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول:إبراهيم النخعي وخيثمة بن عبد الرحمن وابن حنبل.■

.)عطاء(ََل تَُصلِّ َوبَْينَك َوبَْيَن اْلقِْبلَِة قَْبٌر؛ فَإِْن َكاَن بَْينَك َوبَيْ ■   نَهُ ُسْتَرةُ ِذَراٍع فََصلِّ

■ ، ََلةَ إلَى اْلقَْبِر، َوفِي اْلَمْقبََرِة، َوَعلَى اْلقَْبِر.) أَبُو َحنِيفَةَ، َواْْلَْوَزاِعيُّ كراهة الصا

 َوُسْفيَاُن(

 َل بأس بذلك .)مالك(■

  -اِلحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ أَنا النابِيا ■  اْْلَْرُض ُكلُّهَا »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

اَم َواْلَمْقبََرةَ   «َمْسِجٌد إَلا اْلَحما

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن أَبَي َمْرثٍَد اْلَغنَِويِّ يَقُوُل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاا ََل »يَقُوُل:  -َصلاى َّللاا

 « تَُصلُّوا إلَْيهَاتَْجلُِسوا َعلَى اْلقُبُوِر َوََل 

ِ »عن َعائَِشةَ َواْبَن َعبااٍس : ■ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا ا َحَضَرْتهُ  -َصلاى َّللاا لَما

اْلَوفَاةُ َجَعَل يُْلقِي َعلَى َوْجِهِه طََرَف َخِميَصٍة لَهُ، فَإَِذا اْغتَما َكَشفَهَا َعْن َوْجِهِه، َوهَُو 

ُر يَقُوُل  ِ َعلَى اْليَهُوِد َوالناَصاَرى اتاَخُذوا قُبُوَر أَْنبِيَائِِهْم َمَساِجَد، تَقُوُل َعائَِشةُ يَُحذِّ لَْعنَةُ َّللاا

 صحيح(«)ِمْثَل َما َصنَُعوا

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن ُجْنُدٌب قَاَل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاا ْمٍس: قَْبَل أَْن يَُموَت بِخَ  -َصلاى َّللاا

ا " َوإِنا َمْن َكاَن قَْبلَُكْم َكانُوا يَتاِخُذوَن قُبُوَر أَْنبِيَائِِهْم َوَصالِِحيِهْم َمَساِجَد، أَََل فَََل تَتاِخُذو

 )صحيح(« اْلقُبُوَر َمَساِجَد، إنِّي أَْنهَاُكْم َعْن َذلِكَ 

بَِذلَِك قُبُوَر اْلُمْشِرِكيَن فَقَْد َكَذَب َعلَى  أََرادَ  -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: َمْن َزَعَم أَناهُ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا َعما بِالناْهِي َجِميَع اْلقُبُوِر، ثُما  -َعلَْيِه الساََلُم  -؛ ِْلَناهُ -َصلاى َّللاا

ِه َمْن فََعَل َذلَِك فِي قُبُوِر اْْلَْنبِيَاِء َوالصا   الِِحيَن.أَكاَد بَِذمِّ

اٍم، َوََل فِي َمْقبََرٍة.)صحيح(■  ، َوََل فِي َحما  َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل: ََل تَُصلِّيَنا إلَى ُحشٍّ

َعْن أَنٍَس قَاَل: َرآنِي ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب أَُصلِّي ِعْنَد قَْبٍر فَقَاَل لِي: اْلقَْبَر ََل تَُصلِّ إلَْيِه ■ 

ى َعْن اْلقُبُوِر.)صحيح(قَاَل ثَابٌِت: فََكا  َن أَنٌَس يَأُْخُذ بِيَِدي إَذا أََراَد أَْن يَُصلَِّي فَيَتَنَحا
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 َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب: ِمْن ِشَراِر النااِس َمْن يَتاِخُذ اْلقُبُوَر َمَساِجَد.)صحيح(■

  «َعلَى قَْبرٍ  ََل تَُصلُّوا إلَى قَْبٍر، َوََل »َعْن اْبِن َعبااٍس َرفََعهُ: ■ َ

ُ اْليَهُوَد اتاَخُذوا قُبُوَر أَْنبِيَائِهِ ■  ْم َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب أَناهُ َسِمَع أَبَا هَُرْيَرةَ يَقُوُل: قَاتََل َّللاا

 َمَساِجَد.

ََلةُ فِي أَْرٍض َمْغُصوبٍَة[م  929]َمْسأَلَة الصَّ

ََلةُ فِي أَْرٍض َمْغُصوبٍَة  َوََل ُمتََملاَكٍة بَِغْيِر َحقٍّ ِمْن بَْيٍع فَاِسٍد أَْو ِهبٍَة َوََل تَُجوُز الصا

فَاِسَدٍة أَْو نَْحُو َذلَِك ِمْن َسائِِر اْلُوُجوِه َوَكَذلَِك َمْن َكاَن فِي َسفِينٍَة َمْغُصوبٍَة أَْو فِيهَا لَْوٌح 

قَهَا اْلَماُء، فَإِناهُ إْن قََدَر َعلَى اْلُخُروِج َعْنهَا فََصََلتُهُ بَاِطلَةٌ. َوَكَذلَِك  َمْغُصوٌب لَْوََلهُ لََغرا

، أَْو  . أَْو َعلَى َداباٍة َمأُْخوَذٍة بَِغْيِر َحقٍّ ََلةُ َعلَى ِوطَاٍء َمْغُصوٍب أَْو َمأُْخوٍذ بَِغْيِر َحقٍّ الصا

، أَْو فِي بِنَاٍء َمأُْخوٍذ بَِغْيِر َحقٍّ َوكَ  َذلَِك إْن َكاَن َمَساِميُر فِي ثَْوٍب َمأُْخوٍذ بَِغْيِر َحقٍّ

فِينَِة َمْغُصوبَةً، أَْو ُخيُوطُ الثاْوِب الاِذي ِخيطَ بِهَا َمْغُصوبَةً. أَْو أُِخَذ ُكلُّ َذلَِك بَِغْيِر  السا

فِ  ، فَإِْن َكاَن ََل يَْقِدُر َعلَى ُمفَاَرقَِة َذلَِك اْلَمَكاِن أَْصًَل، َوََل َعلَى اْلُخُروِج َعْن السا ينَِة َحقٍّ

ُخوِل، أَْو َكاَن َغْيَر ُمْستَِظلٍّ بَِذلَِك اْلبِنَاِء َوََل ُمْستَتِرً  ا أَْو َكاَن اللاْوُح ََل يَْمنَُع اْلَماَء ِمْن الدُّ

، أَْو َكانَْت َسفِينَةً  أَْو  بِِه، أَْو َكاَن قَْد يَئَِس ]ِمْن[ َمْعِرفَِة َمْن أُِخَذ ِمْنهُ َذلَِك الشاْيُء بَِغْيِر َحقٍّ

ََلةُ فِي ُكلِّ َذلَِك  َر النااَس فِيهَا ظُْلًما: فَالصا بِنَاًء لَْم يُْغَصْب َشْيٌء ِمْن أَْعيَانِهَا لَِكْن َسخا

َحرا َجائَِزةٌ، قََدَر َعلَى ُمفَاَرقَِة َذلَِك اْلَمَكاِن أَْو لَْم يَْقِدْر. َوَكَذلَِك إْن َخِشَي اْلبَْرَد َوأََذاهُ، أَْو الْ 

؛ َوَعلَْيِه إَذا َكاَن َصاِحبُهُ َغْيَر وَ  أََذاهُ، فَلَهُ أَْن يَُصلِّي فِي الثاْوِب اْلَمأُْخوِذ بَِغْيِر َحقٍّ

ُمْضطَرٍّ إلَْيِه؛ َوإَِلا فَََل؛ َوَكَذلَِك اْْلَْرُض اْلُمبَاَحةُ الاتِي لَْم يَْحظُْرهَا َصاِحبُهَا َوََل َمنََع 

ََلةُ فِيهَ  ِ تََعالَى: }يَا أَيُّهَا الاِذيَن آَمنُوا َل -ا َجائَِزةٌ بُْرهَاُن َذلَِك ِمْنهَا، فَالصا : قَْوُل َّللاا

 تَْدُخلُوا بُيُوتًا َغْيَر بُيُوتُِكْم َحتاى تَْستَأْنُِسوا َوتَُسلُِّموا َعلَى أَْهلِهَا َذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم لََعلاُكمْ 

تَِجُدوا فِيهَا أََحًدا فََل تَْدُخلُوهَا َحتاى يُْؤَذَن لَُكْم َوإِْن قِيَل  [ }فَإِْن لَمْ ٨٤تََذكاُروَن{ ]النور: 

ِ ٨٩لَُكُم اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا هَُو أَْزَكى لَُكْم{ ]النور:  ُ َعلَْيِه  -[ َوقَاَل َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

ُخوَل « .. إنا ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ : »-َوَسلاَم  ُ َعلَْيِه الدُّ َم َّللاا فَإَِذا َكاَن َمْن َحرا

َف فِيِه، أَْو اْستِْعَماَل َشْيٍء َما:  قَاَمةَ فِيِه، َولِبَاَس ثَْوٍب َما، َوالتاَصرُّ إلَى َمَكان َما، َواْْلِ

َم َعلَْيِه فَلَْم يَُصلِّ َكَما أُِمَر؛ َومَ  ْن لَْم يَُصلِّ َكَما أُِمَر فَلَْم يَُصلِّ فَفََعَل فِي َصََلتِِه ُكلا َما َحرا

قَاَمةُ فِيهَا، َوبَْعُض اللِّبَاِس فِيهَا،  ََلةُ طَاَعةٌ َوفَِريَضةٌ، قِيَاُمهَا َوقُُعوُدهَا َواْْلِ أَْصًَل.. َوالصا

فًا فِيَما َحُرَم أَْو اْستَْعَملَ  َما َحُرَم َعلَْيِه: فَإِناَما  فَإَِذا قََعَد َحْيُث نُِهَي َعْنهُ؛ أَْو َعِمَل ُمتََصرِّ

َمةُ َعْن  أَتَى بَِعَمِل َمْعِصيٍَة، َوقُُعوِد َمْعِصيٍَة، ِمْن اْلبَاِطِل أَْن تَنُوَب اْلَمْعِصيَةُ اْلُمَحرا

َك اْلِحنااِء الطااَعِة اْلُمْفتََرَضِة.. َواَلاِذي َصبََغ لِْحيَتَهُ بِِحنااٍء َمْغُصوبٍَة، فَإِْن َصلاى َحاِمًَل لِتِلْ 

ا إَذا نََزَعهَا َولَْم يَُصلِّ بِهَا  فَلَْم يَُصلِّ بِِخََلِف  -فَاللاْوُن َغْيُر ُمتََملاٍك  -فَََل َصََلةَ لَهُ. َوأَما

ا اْلُمِصرُّ َعلَى اْلَمَعاِصي فَقَْد َصحا َعْن النابِيِّ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َما أُِمَر َوأَما أَنا  :-َصلاى َّللاا

ُ َعزا َوَجلا لَهُ َعْن ُكلِّ َما َحداَث بِِه نَْفَسهُ ِمْن قَْوٍل أَوْ  تِِه فَقَْد َعفَا َّللاا  ُكلا َمْن َكاَن ِمْن أُما

ََلِة،  َعَمٍل، فَهََذا َمْعفُوٌّ لَهُ َعْنهُ، فَإِْن قِيَل: فَأَْنتُْم تُْبِطلُوَن َصََلةَ َمْن نََوى ُخُروَجهُ ِمْن الصا

إْن َكاَن َواقِفًا؛  -إِْن لَْم يَْعَمْل َوََل قَاَل قُْلنَا: بَلَى قَْد َعِمَل، ِْلَناهُ بِنِياتِِه تِْلَك َصاَر ُوقُوفُهُ وَ 
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: -إْن َكاَن َساِجًدا  -إْن َكاَن َراِكًعا؛ َوُسُجوُدهُ  -إْن َكاَن قَاِعًدا؛ َوُرُكوُعهُ  -َوقُُعوُدهُ 

ََلِة؛ فَقَْد بَطَلَْت َصََلتُه..َعَمًَل يَْعَملُهُ ظَاِهرً   ا لَِغْيِر الصا

ةً فِي ثَْوٍب فِيِه َحِريٌر[م ُجِل َخاصَّ ََلةُ لِلرَّ  ٣٨١]َمْسأَلَةٌ الصَّ

ََلةُ  ةً  -َوََل تَِحلُّ الصا ُجِل َخاصا فِي ثَْوٍب فِيِه َحِريٌر أَْكثَُر ِمْن أَْربَِع أََصابَِع َعْرًضا  -لِلرا

ِب، إَلا اللابِنَةَ َوالتاْكفِيَف فَهَُما ُمبَاَحاِن َوََل فِي ثَْوٍب فِيِه َذهٌَب، َوََل ََلبًِسا فِي طُوِل الثاوْ 

َذهَبًا فِيِه َخاتٌَم َوََل فِي َغْيِرِه. فَإِْن أُْجبَِر َعلَى لِبَاِس َشْيٍء ِمْن َذلَِك أَْو اُْضطُرا إلَْيِه َخْوَف 

ََلةُ  ََلةُ لَهُ اْلبَْرِد: َحلا لَهُ الصا فِيِه. أَْو َكاَن بِِه َداٌء يُتََداَوى ِمْن ِمْثلِِه بِلِبَاِس اْلَحِريِر: فَالصا

ِه لِيُْحِرَزهُ، أَْو َحِريًرا أَْو ثَْوَب َحِريٍر َكَذلَِك  فِيِه َجائَِزةٌ َوَكَذلَِك لَْو َحَمَل َذهَبًا لَهُ فِي ُكمِّ

ةٌ... َوََل يَِصحُّ فِي ْخَصِة فِي الثاْوِب َسَداهُ َحِريٌر: َخبٌَر أَْصًَل، ِْلَنا  فََصََلتُهُ تَاما الرُّ

َوايَةَ فِيِه َعْن اْبِن َعبااٍس اْنفََرَد بِهَا ُخَصْيٌف، َوهَُو َضِعيٌف. فََكْيَف َوُكلُّ َمْن ُرِوَي  الرِّ

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -َعْنهُ أَناهُ لَبَِس اْلَخزا ِمْن الصا ْيَس فِي َشْيٍء ِمْن تِْلَك اْْلَْخبَاِر لَ  -َرِضَي َّللاا

 أَناهُْم َعَرفُوا أَنا َسَداهَا َحِريٌر..

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ »َعْن ُسَوْيد ْبِن َغفَلَةَ: ■   -أَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب َخَطَب بِاْلَجابِيَِة فَقَاَل " نَهَى َرُسوُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم   صحيح(«)َعْن اْلَحِريِر إَلا َمْوِضَع إْصبََعْيِن أَْو ثَََلٍث أَْو أَْربَعٍ  -َصلاى َّللاا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا إناَما يَْلبَُس اْلَحِريَر فِي » -َصلاى َّللاا

ْنيَا َمْن ََل َخََلَق لَهُ فِي اآْلِخَرةِ   صحيح(«)الدُّ

ِ »َعْن ُحَذْيفَةَ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -نَهَى َرُسوُل َّللاا أَْن نَْشَرَب فِي آنِيَِة الذاهَِب  -َصلاى َّللاا

يبَاِج، َوأَْن نَْجلَِس َعلَْيهِ  ِة، َوأَْن نَأُْكَل فِيهَا، َوَعْن لُْبِس اْلَحِريِر َوالدِّ  )صحيح(« َواْلفِضا

ِ َعْن أَبِي ُموَسى اْْلَشْ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعِريِّ أَنا َرُسوَل َّللاا أُِحلا الذاهَُب »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

َم َعلَى ُذُكوِرهَا تِي َوُحرِّ نَاِث ِمْن أُما  )صحيح(« َواْلَحِريُر لِْْلِ

 ■ َُ ِ »عن أَنََس ْبَن َمالٍِك ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا ْحَمِن  -َصلاى َّللاا َشَكا إلَْيِه َعْبُد الرا

َص لَهَُما فِي قُُمِص اْلَحِريرِ  اِم: اْلقَْمَل، فََرخا بَْيُر ْبُن اْلَعوا  صحيح(«)ْبُن َعْوٍف، َوالزُّ

يِق " أَنا أَْسَماَء أَْخَرَجْت إلَْيِه ُجباةً ■ » دِّ ِ َمْولَى أَْسَماَء بِْنِت أَبِي بَْكٍر الصِّ َعْن َعْبِد َّللاا

يبَاِج، فَقَالَْت: هَِذِه ُجباةُ َرُسولِ طَ   يَالِِسياةً ِكْسَرَوانِياةً لَهَا لَبِنَةُ ِديبَاٍج فَْرَجاهَا َمْكنُوفَاِن بِالدِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا ِ  -َصلاى َّللاا َكانَْت ِعْنَد َعائَِشةَ َحتاى قُبَِضْت فَقَبَْضتُهَا، َوَكاَن َرُسوُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم صَ  -  صحيح(«)يَْلبَُسهَا، فَنَْحُن نَْغِسلُهَا لِْلَمْرَضى يُْستَْشفَى بِهَا -لاى َّللاا

ُ َعْنهُ  -أَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب ■  َجهاَز َجْيًشا فََغنُِموا فَاْستَْقبَلَهُْم ُعَمُر فََرآهُْم  -َرِضَي َّللاا

يبَاِج َولِبَاَس اْلَعَجِم، فَأَْعَرَض َعْنهُْم َوقَاَل: أَْلقُوا َعْنُكْم ثِيَاَب أَْهِل النااِر قَْد لَبُِسوا أَْقبِيَةَ  الدِّ

 فَأَْلقَْوهَا.)صحيح(

ي■  ا َدنَْونَا لَبِْسنَا الدِّ اِم فَأَتَْينَا اْلَمِدينَةَ، فَلَما  بَاجَ َعْن ُسَوْيد ْبِن َغفَلَةَ قَاَل: أََصْبنَا فُتُوًحا بِالشا

ا َرآنَا قَاَل: َمْرَحبًا بِاْلُمهَاِجِريَن إنا  ا َرآنَا ُعَمُر َرَمانَا، فَنََزْعنَاهَا، فَلَما َواْلَحِريَر، فَلَما

ُ بِِه لَِمْن َكاَن قَْبلَُكْم، فَيَْرَضى بِِه َعْنُكْم ََل يَْصلُُح ِمْنهُ إَلا  يبَاَج لَْم يَْرَض َّللاا اْلَحِريَر َوالدِّ

 هََكَذا َوهََكَذا قَاَل ُشْعبَةُ: أُْصبَُعْيِن، أَْو ثَََلثًا، أَْو أَْربًَعا.)صحيح(هََكَذا وَ 
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ْنيَا لَْم يَْلبَْسهُ فِي اآْلِخَرِة ■ » أَنا اْبَن ُعَمَر َسِمَع اْلَخبََر فِي أَنا " َمْن لَبَِس اْلَحِريَر فِي الدُّ

ِ ََل يَْدُخلُهَا، قَاَل  [ ٨٣تََعالَى: }َولِبَاُسهُْم فِيهَا َحِريٌر{ ]الحج: " فَقَاَل: إَذْن َوَّللَاا

 صحيح(«)

ُ تََعالَى ثَْوبًا ِمْن نَاٍر، لَْيَس ِمْن أَيااِمُكْم ■  َعْن ُحَذْيفَةَ قَاَل: َمْن لَبَِس ثَْوَب َحِريٍر أَْلبََسهُ َّللاا

ِ الطَِّواِل.  َولَِكْن ِمْن أَيااِم َّللاا

طَالٍِب: أَناهُ َرأَى َرُجًَل ََلبًِسا ُجباةً َعلَى َصْدِرهَا ِديبَاٌج فَقَاَل لَهُ َوَعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي ■ 

: َما هََذا الناتُِن َعلَى َصْدِرك.)صحيح(  َعلِيٌّ

َعْن َعاِمِر ْبِن ُعبَْيَدةَ اْلبَاِهلِيِّ قَاَل: َرأَْيت َعلَى أَنٍَس ُجباةَ َخزٍّ فََسأَْلته َعْن َذلَِك فَقَاَل: ■ 

هَا.)صحيح(أَ  ِ ِمْن َشرِّ  ُعوُذ بِاَّلَلا

َعْن َعْبِد اْلَكِريِم اْلَجَزِريِّ قَاَل: َرأَْيت َعلَى أَنَِس ْبِن َمالٍِك ُجباةَ َخزٍّ َوِكَساَء َخزٍّ َوأَنَا ■ 

لَُف أَطُوُف بِاْلبَْيِت َمَع َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر، فَقَاَل َسِعيُد ْبُن ُجبَْيٍر: لَْو أَْدَرَكهُ السا 

 َْلَْوَجُعوهُ.)صحيح(

ُموَن َذلَِك، إْذ ََل يُوِجُعوَن َعلَى  َحابَةَ َكانُوا يَُحرِّ ُح أَنا الصا قال المؤلف: فَهََذا يَُوضِّ

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -ُمبَاٍح.. َوََل يَْخلُو ُكلُّ َمْن َرَوى َعْنهُ ِمْن الصا أَناهُ لَبَِس ِمْن أََحِد  -َرِضَي َّللاا

ا أَناهُْم لَْم يَْعلَُموا أَناهُ َحِريٌر؛ َوهََذا  ُوُجوهٍ  ا أَْن َسَدى تِْلَك الثِّيَاِب َكاَن َكتاانًا. َوإِما ثَََلثٍَة: إما

 َ َ تََعالَى ِمْن لِبَاِسِه، فَأ ا أَناهُْم اْستَْغفَُروا َّللاا قَلُّ هَُو الاِذي ََل يَُجوُز أَْن يُظَنا بِِهْم َغْيُرهُ. َوإِما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يَْوٍم ِمْن أَيااِمِهْم َمَع َرُسوِل َّللاا يَُغطِّي َعلَى أَْضَعاِف هََذا،  -َصلاى َّللاا

َولَْيَس َغْيُرهُْم ِمْثلَهُْم، فَنِْصُف ُمدِّ َشِعيٍر يَتََصداُق بِِه أََحُدهُْم يَْفُضُل َجِميَع أَْعَماِل أََحِدنَا لَْو 

َر ِمائَةَ   َسنٍَة.. َعما

 929]َمْسأَلَةٌ قَِراَءة اْلُمَصلِّي اْلقُْرآَن فِي ُرُكوِعِه َوُسُجوِدِه[م

َد بَطَلَْت َصََلتُهُ،  َوََل يَِحلُّ ِْلََحٍد أَْن يَْقَرأَ اْلقُْرآَن فِي ُرُكوِعِه َوََل فِي ُسُجوِدِه، فَإِْن تََعما

ْت َوإِْن نَِسَي، فَإِْن َكاَن َذلَِك بَْعَد أَْن اْطمَ  ْهِو َوتَما أَنا َوَسباَح َكَما أُِمَر أَْجَزأَهُ ُسُجوُد السا

َصََلتُهُ؛ ِْلَناهُ َزاَد فِي َصََلتِِه َساِهيًا َما لَْيَس ِمْنهَا، َوإِْن َكاَن َذلَِك فِي َجِميِع ُرُكوِعِه 

ْكَعةَ َوَكاَن َكأَْن لَمْ  ْجَدةَ أَْو الرا يَأِْت بِهَا، َوأَتَما َصََلتَهُ َوَسَجَد  َوُسُجوِدِه أَْلَغى تِْلَك السا

 لِلساْهِو، ِْلَناهُ لَْم يَأِْت بَِذلَِك َكَما أُِمَر..

 -اِلحاديث:

ِ »َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكَشَف َرُسوُل َّللاا تَاَرةَ َوالنااُس  -َصلاى َّللاا السِّ

ْقيَا  ُصفُوٌف َخْلَف أَبِي بَْكٍر، ِة إَلا الرُّ َراِت النُّبُوا فَقَاَل: أَيُّهَا النااُس، إناهُ لَْم يَْبَق ِمْن ُمبَشِّ

الَِحةُ يََراهَا اْلُمْسلُِم أَْو تَُرى لَهُ، أَََل َوإِنِّي نُِهيُت أَْن أَْقَرأَ اْلقُْرآَن َراِكًعا، أَْو َساِجًدا،  الصا

ُكوُع فََعظُِّموا فِيهِ  ا الرُّ َعاِء فَقَِمٌن أَْن يُْستََجاَب  فَأَما ُجوُد فَاْجتَِهُدوا فِي الدُّ ا السُّ با َوأَما الرا

 صحيح(«)لَُكمْ 

ِ »َعْن َعائَِشةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا يُْكثُِر أَْن يَقُوَل فِي ُسُجوِدِه:  -َصلاى َّللاا

ِ ُسْبَحانََك اللاهُما َربانَا َوبَِحْمدِ  ُل اْلقُْرآَن، يَْعنِي }إَِذا َجاَء نَْصُر َّللاا َك، اللاهُما اْغفِْر لِي، يَتَأَوا

 صحيح([ «)٥َواْلفَْتُح{ ]النصر: 
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 َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب: ََل تَْقَرْأ َوأَْنَت َراِكٌع، َوََل َوأَْنَت َساِجٌد. )صحيح(■ 

 929آَن فِي ُجلُوِسِه بَْعَد أَْن يَتََشهََّد َوُهَو إَماٌم أَْو فَذٌّ[م]َمْسأَلَةٌ قََرأَ اْلُمَصلِّي اْلقُرْ 

ِه أَْو فَلَْو قََرأَ اْلُمَصلِّي اْلقُْرآَن فِي ُجلُوِسِه بَْعَد أَْن يَتََشهاَد َوهَُو إَماٌم أَْو فَذٌّ أَْو تََشهاَد فِي قِيَامِ 

َعْمًدا  -ا َعلَْيِه ِمْن قَِراَءٍة َوتَْسبِيٍح: َجاَزْت َصََلتُهُ ُرُكوِعِه أَْو ُسُجوِدِه بَْعَد أَْن يَأْتَِي بِمَ 

ِ تََعالَى أََحبُّ إلَْينَا  -فََعَل َذلَِك أَْو نِْسيَانًا  َوََل ُسُجوَد َسْهٍو فِي َذلَِك. َوَغْيُر َذلَِك ِمْن ِذْكِر َّللاا

ا َجَواُز َصََلتِِه َوُسقُوطُ ُسُجوِد الساْهِو َعْنهُ؛ فَِِلَناهُ لَْم يَأِْت بَِشْيٍء نُِهَي َعْنهُ، بَْل قََرأَ  فَأَما

ا قَْولُنَا: إنا   َواْلقَِراَءةُ: فِْعٌل َحَسٌن َما لَْم يُْنهَ اْلَمْرُء َعْنهُ، َوالتاَشهُُّد أَْيًضا ِذْكٌر َحَسٌن. َوأَما

ْكِر أََحبُّ إلَْينَا؛ فَِِلَناهُ لَْم يَأْ  ِ تََعالَى التاْوفِيُق. -ِت بِِه أَْمٌر َوََل َحضٌّ َغْيَر َذلَِك ِمْن الذِّ  َوبِاَّلَلا

َراِر[م ََلةُ فِي َمْسِجِد الضِّ  929]َمْسأَلَةٌ الصَّ

َراِر الاِذي بِقُْرِب قُبَاَء، ََل َعْمًدا َوََل نِْسيَانًا. لِقَْوِل  ََلةُ فِي َمْسِجِد الضِّ َوََل تُْجِزُئ أََحًدا الصا

ِ تََعالَى : }َوالاِذيَن اتاَخُذوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْفًرا َوتَْفِريقًا بَْيَن اْلُمْؤِمنِيَن َوإِْرَصاًدا لَِمْن َّللاا

َ َوَرُسولَهُ{ ]التوبة:  [ إلَى قَْوله تََعالَى: }َل تَقُْم فِيِه أَبًَدا لََمْسِجٌد أُسَِّس ٥٠٤َحاَرَب َّللاا

ِل يَْوٍم   أََحقُّ أَْن تَقُوَم فِيِه{ فََصحا أَناهُ لَْيَس َمْوِضَع َصََلٍة.َعلَى التاْقَوى ِمْن أَوا

ََلةُ فِي َمْسِجٍد أُْحِدَث ُمبَاَهاةً أَْو ِضَراًرا َعلَى َمْسِجٍد آَخَر[م  922]َمْسأَلَة الصَّ

ََلةُ فِي َمْسِجٍد أُْحِدَث ُمبَاهَاةً، أَْو ِضَراًرا َعلَى َمْسِجٍد آخَ  َر. إَذا َكاَن أَْهلُهُ َوََل تُْجِزُئ الصا

ِل، َوََل َحَرَج َعلَْيِهْم فِي قَْصِدِه، َواْلَواِجُب هَْدُمهُ، َوهَْدُم ُكلِّ  يَْسَمُعوَن نَِداَء اْلَمْسِجِد اْْلَوا

ْهبَاِن، أَْو يَْقِصَدهَا أَْهُل اْلَجْهِل طَلَبًا لِفَْضلِ  هَا، َمْسِجٍد أُْحِدَث لِيَْنفَِرَد فِيِه النااُس َكالرُّ

َوََل يَِحلُّ قَْصُد َمْسِجٍد أَْصًَل  -َعلَْيِهْم الساََلُم  -َولَْيَسْت ِعْنَدهَا آثَاٌر لِنَبِيٍّ ِمْن اْْلَْنبِيَاِء 

يُظَنُّ فِيِه فَْضٌل َزائٌِد َعلَى َغْيِرِه إَلا َمْسِجَد َمكاةَ، َوَمْسِجَد اْلَمِدينَِة، َوَمْسِجَد بَْيِت اْلَمْقِدِس، 

ِ فَقَطْ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -؛ ِْلَنا َرُسوَل َّللاا   َذما تَقَاُرَب اْلَمَساِجِد. -َصلاى َّللاا

 -ِلحاديث واآلثار:ا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا َما أُِمْرُت بِتَْشيِيِد » -َصلاى َّللاا

 اْبُن َعبااٍس: لَتَُزْخِرفُناهَا َكَما َزْخَرفَْت اْليَهُوُد َوالناَصاَرى[ )صحيح(]قَاَل « . اْلَمَساِجدِ 

ْيِد.  قال المؤلف: التاْشيِيُد: اْلبِنَاُء بِالشا

ِ »َعْن َعائَِشةَ قَالَْت ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أََمَر َرُسوُل َّللاا بِبِنَاِء اْلَمَساِجِد فِي  -َصلاى َّللاا

ورِ   صحيح(«)، َوأَْن تُطَياَب َوتُنَظافَ الدُّ

بِبِنَاِء اْلَمَساِجِد فِي ُكلِّ َمَكان، َوأََمَر بِبِنَاِء  -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: فَلَْم يَأُْمْر 

وِر..  تُ »اْلَمَساِجِد فِي الدُّ وُر ِهَي اْلَمَحَلا  َخْيُر ُدورِ : »-َعلَْيِه الساََلُم  -، قَاَل « َوالدُّ

اِر، ثُما َداُر بَنِي َعْبِد اْْلَْشهَِل، ثُما َداُر بَنِي اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرِج،  اْْلَْنَصاِر َداُر بَنِي الناجا

بِاْلَمِدينَِة، لُِكلِّ أَْهِل َمَحلاةٌ  -َعلَْيِه الساََلُم  -َوَعلَى قَْدِر َما بَنَاهَا « . ثُما َداُر بَنِي َساِعَدةَ 

لََواِت اْلَخْمِس، فََما َزاَد َعلَى َذلَِك َمْسِجدُ  نِِه لِلصا هُْم الاِذي ََل َحَرَج َعلَْيِهْم فِي إَجابَِة ُمَؤذِّ

ا لَْم يَْفَعْلهُ  فَبَاِطٌل َوُمْنَكٌر، َواْلُمْنَكُر َواِجٌب تَْغيِيُرهُ. َوقَْد  -َعلَْيِه الساََلُم  -أَْو نَقََص ِمما

ََلُم َعلَْيِه ا -اْفتََرَض  ْهبَانِياِة، فَُكلُّ َما أُْحِدَث بَْعَدهُ  -لسا َي َونَهَى َعْن الرا  -النَِّكاَح َوالتاَسرِّ

اِشِديَن فَبِْدَعةٌ َوبَاِطٌل َوقَْد هََدَم اْبُن  -َعلَْيِه الساََلُم  ا لَْم يَُكْن فِي َعْهِدِه َوَعْهِد اْلُخلَفَاِء الرا ِمما
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 اهُ َعْمُرو ْبُن ُعْتبَةَ بِظَْهِر اْلُكوفَِة َوَرداهُ إلَى َمْسِجِد اْلَجَماَعِة ..َمْسُعوٍد َمْسِجًدا بَنَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النابِيِّ ■  َحاُل إَلا إلَى »قَاَل:  -َصلاى َّللاا ََل تَُشدُّ الرِّ

 )صحيح(« ِدي هََذا، َواْلَمْسِجِد اْْلَْقَصىثَََلثَِة َمَساِجَد: َمْسِجِد اْلَحَراِم، َوَمْسجِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ْحلَةُ إلَى : »-َصلاى َّللاا إناَما الرِّ

 صحيح(«)ثَََلثَِة َمَساِجَد َمْسِجِد اْلَحَراِم َوَمْسِجِد اْلَمِدينَِة، َوَمْسِجِد إيْليَاءَ 

ِ َعزَّ َوَجلَّ[م ََلةُ فِي َمَكان يُْستَْهَزأُ فِيِه بِاّلَلَّ  911]َمْسأَلَةٌ الصَّ

ينِ  ِ َعزا َوَجلا أَْو بَِرُسولِِه أَْو بَِشْيٍء ِمْن الدِّ ََلةُ فِي َمَكان يُْستَْهَزأُ فِيِه بِاَّلَلا ، َوََل تُْجِزُئ الصا

َواُل َوََل قََدَر َصلاى َوأَْجَزأَْتهُ أَْو فِي َمَكان يُْكفَُر بَِشْيٍء ِمْن َذلَِك  فِيِه، فَإِْن لَْم يُْمِكْنهُ الزا

ِ يُْكفَُر بِهَا َويُْستَْهَزأُ بِهَا فََل تَْقُعُدوا  ُ تََعالَى: }أَْن إَِذا َسِمْعتُْم آيَاِت َّللاا َمَعهُْم َصََلتُهُ. قَاَل َّللاا

[ َوقَاَل تََعالَى: }َوإَِذا ٥٤٠إًِذا ِمْثلُهُْم{ ]النساء:  َحتاى يَُخوُضوا فِي َحِديٍث َغْيِرِه إِناُكمْ 

َرأَْيَت الاِذيَن يَُخوُضوَن فِي آيَاتِنَا فَأَْعِرْض َعْنهُْم َحتاى يَُخوُضوا فِي َحِديٍث َغْيِرِه{ 

ْهِزِئ اْلَكافِِر [ فََمْن اْستََجاَز اْلقُُعوَد فِي َمَكان هَِذِه ِصفَتُهُ فَهَُو ِمْثُل اْلُمْستَ ٦٩]اْلنعام: 

ُ َعزا َوَجلا َعلَْيِه اْلقُُعوَد فَقُُعوُدهُ َوإِقَاَمتُ  َم َّللاا ِ تََعالَى، فََمْن أَقَاَم َحْيُث َحرا هُ بَِشهَاَدِة َّللاا

ََلِة طَاَعةٌ. َوِمْن اْلبَاِطِل أَْن تُْجِزَئ اْلَمَعاِصي َعْن الطااَعاِت ..  َمْعِصيَةٌ، َوقُُعوُد الصا

ََلة[م]مَ   ٤٠٥ْسأَلَةٌ اْلقَِراَءةُ فِي ُمْصَحٍف فِي الصَّ

َد  ، إَماًما َكاَن أَْو َغْيَرهُ، فَإِْن تََعما َوََل تَُجوُز اْلقَِراَءةُ فِي ُمْصَحٍف َوََل فِي َغْيِرِه لُِمَصلٍّ

َل اْلِكتَاِب َعَملٌ  لَْم يَأِْت نَصٌّ بِإِبَاَحتِِه فِي  َذلَِك بَطَلَْت َصََلتُهُ. َوَكَذلَِك َعدُّ اآْلِي؛ ِْلَنا تَأَمُّ

ينَا هََذا َعْن َجَماَعٍة ِمْن السالَِف: ِمْنهُْم َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب، َواْلَحَسُن  ََلِة. َوقَْد ُروِّ الصا

. َوقَْد قَاَل بِإِْبطَاِل َصََلِة مَ  لَِميُّ ْحَمِن السُّ ، َوأَبُو َعْبِد الرا ْعبِيُّ ْن أَما بِالنااِس اْلبَْصِريُّ َوالشا

فِي اْلُمْصَحِف أَبُو َحنِيفَةَ َوالشاافِِعيُّ َوقَْد أَبَاَح َذلَِك قَْوٌم ِمْنهُْم، َواْلَمْرُجوُع ِعْنَد التانَاُزِع 

 ِ ناةُ. َوقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -إلَْيِه هَُو اْلقُْرآُن َوالسُّ ََلِة إنا فِ : »-َصلاى َّللاا ي الصا

 «..لَُشْغًَل 

ََلة[م]  ٤٠٨َمْسأَلَةٌ السَََّلم َعلَى المصلي أتناء الصَّ

بَطَلَْت  َوَمْن ُسلَِّم َعلَْيِه َوهَُو يَُصلِّي فَْليَُردا إَشاَرةً ََل َكََلًما، بِيَِدِه أَْو بَِرْأِسِه، فَإِْن تََكلاَم َعْمًدا

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن ". َوََل يَُجوُز أَْن يَقُوَل لَهُ أََحٌد " َصََلتُهُ. َوَمْن َعطََس فَْليَقُْل "  اْلَحْمُد َّلِلا

َد َعالًِما بِالناْهِي.. ُ "، فَإِْن فََعَل بََطلَْت َصََلةُ اْلقَائِِل لَهُ َذلَِك إْن تََعما  َرِحَمك َّللاا

ََلةُ بَِحْضَرِة طََعاِم اْلُمَصلِّي أَْو َوُهوَ   919يَُدافُِع اْلبَْوَل أَْو اْلَغائِطَ[م ]َمْسأَلَةٌ الصَّ

ََلةُ بَِحْضَرِة طََعاِم اْلُمَصلِّي َغَداًء َكاَن أَْو َعَشاًء، َوََل َوهَُو يَُدافُِع اْلبَْوَل،  َوََل تُْجِزُئ الصا

 ِ ْن َخِشَي فََواَت اْلَوْقِت أَْو اْلَغائِطَ. َوفُِرَض َعلَْيِه أَْن يَْبَدأَ بِاْْلَْكِل، َواْلبَْوِل، َواْلَغائِِط.. فَإ

َوْقَت فََكَذلَِك؛ ِْلَناهُ َمأُْموٌر َعلَى اْلُجْملَِة بِأَْن يَْبتَِدَئ بِاْلبَْوِل أَْو اْلَغائِِط َواْْلَْكِل، فََصحا أَنا الْ 

 ُمتََماًدى لَهُ إْذ أُِمَر بِتَأِْخيِرهَا..

 -اِلحاديث:

ٍد َعْن اْبِن أَبِي َعتِيٍق قَاَل: تََحدا ■  ِعْنَد َعائَِشةَ فَأَتَى  -ْثت أَنَا َواْلقَاِسُم هَُو اْبُن ُمَحما

ٍد: قَالَْت َعائَِشةُ: أَْيَن قَاَل: أَُصلِّي، قَالَْت: اْجلِْس ُغَدَر،  بِاْلَمائَِدِة فَقَاَم اْلقَاِسُم ْبُن ُمَحما
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َسِمْعت َرُسوَل َّللاا ََل َصََلةَ بَِحْضَرِة طََعاٍم َوََل َوهَُو »وُل: يَقُ  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)يَُدافُِعهُ اْْلَْخبَثَانِ 

ََلةَ ثُما َذهََب لِْلَغائِِط ■ ِ ْبِن أَْرقََم فَأَقَاَم الصا عن ُعْرَوةَ بن الزبيِر قَاَل: ُكناا َمَع َعْبِد َّللاا

 ِ ُ َعلَيْ  -َوقَاَل َسِمْعت َرُسوَل َّللاا ََلةُ َوبِأََحِدُكْم »يَقُوُل:  -ِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا إَذا أُقِيَمْت الصا

 صحيح(«)اْلَغائِطُ فَْليَْبَدْأ بِاْلَغائِطِ 

ََلةَ ثُما قَاَل ِْلَْصَحابِِه: َصلُّوا، فَإِنِّي ■  ِ ْبُن أَْرقََم فِي َحجٍّ أَْو ُعْمَرٍة فَأَقَاَم الصا َكاَن َعْبُد َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َسِمْعت َرُسوَل َّللاا ََلةُ َوبِأََحِدُكْم َحاَجةٌ »يَقُوُل:  -َصلاى َّللاا إَذا أُقِيَمْت الصا

أَ َوَصلاى  )صحيح(« فَْليَْقِض َحاَجتَهُ ثُما يَُصلِّي فَقََضى َحاَجتَهُ ثُما تََوضا

ََلةُ فَقُْمت■  ِْلَُصلَِّي اْلَمْغِرَب، فَأََخَذ أَبُو  َعْن أَنٍَس: ُوِضَعْت اْلَمائَِدةُ َوَحَضَرْت الصا

 طَْلَحةَ بِثَْوبِي َوقَاَل: اْجلِْس َوُكْل ثُما َصلِِّه.)صحيح(

ََلِة فَإِناهُ َسَواٌء َعلَْيِه يَُصلِّي َمْن ■  َوَعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب ََل تَُدافُِعوا اْْلَْخبَثَْيِن فِي الصا

 طََرِف ثَْوبِِه.)صحيح(ُشِكَي بِِه، أَْو َكاَن فِي 

اثًا[م  919]َمْسأَلَةٌ ِمْن أََكَل ثُوًما أَْو بََصًَل أَْو ُكرَّ

اثًا فَفُِرَض َعلَْيِه أَْن ََل يَُصلِّي فِي اْلَمْسِجِد َحتاى تَْذهََب  َوَمْن أََكَل ثُوًما أَْو بََصًَل أَْو ُكرا

ائَِحةُ، َوفُِرَض إْخَراُجهُ ِمْن اْلَمْسِجِد إ ائَِحِة، فَإِْن َصلاى فِي الرا ْن َدَخلَهُ قَْبَل اْنقِطَاِع الرا

اْلَمْسِجِد َكَذلَِك فَََل َصََلةَ لَهُ َوََل يُْمنَُع أََحٌد ِمْن اْلَمْسِجِد َغْيُر َمْن َذَكْرنَا، َوََل أَْبَخُر، َوََل 

ينَا َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَ  الٍِب َوُشَرْيِك ْبِن َحْنبٍَل ِمْن التاابِِعيَن َمْجُذوٌم، َوََل ُذو َعاهٍَة .. َوُروِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -تَْحِريَم الثُّوِم النِّيِء.ولَْيَس َحَراًما ِْلَنا النابِيا  أَبَاَحهُ فِي اْْلَْخبَاِر  -َصلاى َّللاا

 اْلَمْذُكوَرِة..

 -اِلحاديث:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا َمْن أََكَل ِمْن هَِذِه : »-َصلاى َّللاا

 صحيح(«)فَََل يَْقَربَنا اْلَمَساِجدَ  -يَْعنِي الثُّوَم  -الشاَجَرِة 

فََذَكَر َكََلًما  -أَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب َخطََب النااَس يَْوَم اْلُجُمَعِة »َمْعَداَن ْبِن أَبِي َطْلَحةَ ■ 

: َوفِيِه " إناُكْم أَيُّهَا النااُس تَأُْكلُوَن َشَجَرتَْيِن ََل أََراهَُما إَلا َخبِيثَتَْيِن، هََذا اْلبََصُل، -يًرا َكثِ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوالثُّوُم، َولَقَْد َرأَْيُت َرُسوَل َّللاا ُجِل فِي  -َصلاى َّللاا إَذا َوَجَد ِريَحهَُما ِمْن الرا

 )صحيح(« ِجِد أََمَر بِِه فَأُْخِرَج إلَى اْلبَقِيعِ اْلَمسْ 

ِ َعْن النابِيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاا َمْن أََكَل اْلبََصَل »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

اَث؛ فَََل يَْقَربَنا َمْسِجَدنَا، فَإِنا اْلَمََلئَِكةَ تَتَ  ا يَتَأَذاى ِمْنهُ بَنُو َوالثُّوَم، َواْلُكرا أَذاى ِمما

 صحيح(«)آَدمَ 

: فَُكلُّ -قال المؤلف: إَذا لَْم يَقُْل َمْسِجَدنَا هََذا، أَْو لَْفظًا يُبَيُِّن تَْخِصيَصهُ بَِمْسِجِدِه بِاْلَمِدينَِة 

  «َمْسِجَدنَا»ْسلِِميَن بِقَْولِِه: يُْخبُِر َعْن اْلمُ  -َعلَْيِه الساََلُم  -َمْسِجٍد فَهَُو َمْسِجُدنَا؛ ِْلَناهُ 

ََلِة[م َد فَْرقََعةَ أََصابِِعِه أَْو تَْشبِيَكَها فِي الصَّ  ٤٠١]َمْسأَلَةٌ تََعمَّ

ََلِة بََطلَْت َصََلتُهُ، لِقَْولِِه  َد فَْرقََعةَ أََصابِِعِه أَْو تَْشبِيَكهَا فِي الصا ُ  -َوَمْن تََعما َصلاى َّللاا

ََلِة لَُشْغًَل » -َم َعلَْيِه َوَسلا   «إنا فِي الصا
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 919]َمْسأَلَةٌ َصلَّى ُمْعتَِمًدا َعلَى َعًصا أَْو َعلَى ِجَداٍر أَْو َعلَى إْنَساٍن أَْو ُمْستَنًِدا[م

 َوَمْن َصلاى ُمْعتَِمًدا َعلَى َعًصا أَْو َعلَى ِجَداٍر أَْو َعلَى إْنَساٍن أَْو ُمْستَنًِدا فََصََلتُهُ بَاِطلَةٌ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ِْلَْمِرِه  ََلِة، فَإِْن لَْم يَْقِدْر فَقَاِعًدا، فَإِْن لَْم يَْقِدْر  -َصلاى َّللاا بِاْلقِيَاِم فِي الصا

 إنا : »-َعلَْيِه الساََلُم  -فَُمْضطَِجًعا َوَكاَن اَِلتَِّكاُء َواَِلْستِنَاُد َعَمًَل لَْم يَأِْت بِِه أَْمٌر. َوقَاَل 

ََلِة لَُشْغًَل  : إَلا أَْن يَِصحا أَثٌَر فِي إبَاَحِة َذلَِك فَنَقُوُل بِِه.« . فِي الصا   قَاَل َعلِيٌّ

   -ِلحاديث:ا

ِ »َعْن أُمِّ قَْيِس بِْنِت ِمْحَصٍن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا ا أََسنا َوَحَمَل  -َصلاى َّللاا لَما

هُ يَْعتَِمُد َعلَْيهِ اللاْحَم  ْحَمِن « اتاَخَذ َعُموًدا فِي ُمَصَلا ََلِم ْبِن َعْبِد الرا )ضعيف()َعْبِد السا

 اْلَوابِِصيِّ َعْن أَبِيِه، َوََل يُْعلَُم َحالُهُ َوََل َحاُل أَبِيِه(

َحاُح:  َصلِّي قَاِعًدا فَإَِذا بَقَِي َكاَن يُ  -َعلَْيِه الساََلُم  -أَناهُ »قال المؤلف: َواْْلََحاِديُث الصِّ

 «َعلَْيِه ِمْن اْلقَِراَءِة ِمْقَداُر َما قَاَم فَقََرأَ ثُما َرَكعَ 

ََلةَ َكَذلَِك[م َد الصَّ  919]َمْسأَلَةٌ تََختََّم فِي َغْير اْلِخْنَصِر َوتََعمَّ

ْبهَاِم، أَوْ   -إَلا اْلِخْنَصَر َوْحَدهُ  -اْلبِْنِصِر  َوَمْن تََختاَم فِي الساباابَِة أَْو اْلُوْسطَى، أَْو اْْلِ

ََلةَ َكَذلَِك فَََل َصََلةَ لَهُ .. َد الصا  َوتََعما

 -اِلحاديث:

ُ َعْنهُ  -عن َعلِيا ْبَن أَبِي طَالٍِب ■  ِ »يَقُوُل  -َرِضَي َّللاا ُ  -نَهَانِي َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

باابَِة َواْلُوْسطَىَعْن اْلَخاتَِم  -َعلَْيِه َوَسلاَم   صحيح(«)فِي السا

ِ »َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -نَهَانِي َرُسوُل َّللاا أَْن أَتََختاَم  -َصلاى َّللاا

 )صحيح(« فِي أُْصبُِعي هَِذِه، َوفِي اْلُوْسطَى، أَْو الاتِي تَلِيهَا

ًدا إلَى َصََلٍة أُْخَرى[م]َمْسأَلَةٌ َصَرَف المصلي  ََلِة ُمتََعمِّ  919نِيَّتَهُ فِي الصَّ

ٍع َعْن فَْرٍض، أَْو  ًدا إلَى َصََلٍة أُْخَرى، أَْو إلَى تَطَوُّ ََلِة ُمتََعمِّ فَلَْو َصَرَف نِياتَهُ فِي الصا

ٍع  َما أُِمَر؛ فَلَْو فََعَل َذلَِك َساِهيًا : بَطَلَْت َصََلتُهُ؛ ِْلَناهُ لَْم يَأِْت بِهَا كَ -إلَى فَْرٍض َعْن تَطَوُّ

لَْم تَْبطُْل َصََلتُهُ؛ َولَِكْن يُْلَغى َما َعِمَل بِِخََلِف َما أُِمَر بِِه، طَاَل أَْم قَُصَر، َويَْبنِي َعلَى 

ُوُضوُءهُ، فَإِْن َما َصلاى َكَما أُِمَر، َويُتِمُّ َصََلتَهُ ثُما يَْسُجُد لِلساْهِو، َذلَِك َما لَْم يُْنتَقَْض 

لِهَا.. ََلةَ ِمْن أَوا  اْنتَقََض ُوُضوُءهُ اْبتََدأَ الصا

قًا لَهُ َوُهَو يَْدِري أَنَّ َهَذا ََل يَِحلُّ لَهُ[م افًا فََسأَلَهُ ُمَصدِّ  ٤٠٨]َمْسأَلَةٌ أَتَى َعرَّ

افًا  قًا لَهُ َوهُ  -َوهَُو اْلَكاِهُن  -َوَمْن أَتَى َعرا : لَْم -َو يَْدِري أَنا هََذا ََل يَِحلُّ لَهُ فََسأَلَهُ ُمَصدِّ

. ِ َعزا َوَجلا  تُْقبَْل لَهُ َصََلةٌ أَْربَِعيَن لَْيلَةً إَلا أَْن يَتُوَب إلَى َّللاا

 -اْلحاديث:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن بَْعِض أَْزَواِج النابِيِّ ■  افًا فََسأَ »قَاَل  -َصلاى َّللاا لَهُ َعْن َمْن أَتَى َعرا

 )صحيح(« َشْيٍء لَْم تُْقبَْل لَهُ َصََلةٌ أَْربَِعيَن لَْيلَةً 

بَهُ فَلَْيَس َسائًَِل لَهُ َوََل  ٍق لَهُ لَِكْن لِيَُكذِّ اَف فََسأَلَهُ َغْيَر ُمَصدِّ قال المؤلف: َوَمْن أَتَى اْلَعرا

ُ بِالتا  ْت التاْوبَةُ آتِيًا إلَْيِه، َوَمْن تَاَب فَقَْد اْستَْثنَى َّللاا نُوِب إَذا َصحا ْوبَِة ُسقُوطَ َجِميِع الذُّ

ِ تََعالَى التاْوفِيُق. -َوَكانَْت َعلَى َوْجِههَا   َوبِاَّلَلا
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 901]َمْسأَلَةٌ ظَنَّ أَنَّ إَماَمهُ قَْد َسلََّم فَقَاَم لِقََضاِء َما لَْم يُْدِرْك[م

َماِم فَقَاَم لِقََضاِء َما لَْم يُْدِرْك أَْو َوَمْن ظَنا أَنا إَماَمهُ قَْد َسلاَم أَْو  نَِسَي أَناهُ فِي إَماَمِة اْْلِ

ٍع أَْو لَِحاَجٍة َساِهيًا: فََعلَْيِه أَْن يَْرِجَع َمتَى َما َذَكَر َويَْجلَِس َويَتََشهاَد إْن َكاَن لَْم يَُكنْ   لِتَطَوُّ

اِمِه َوَجالًِسا: َوََل بُدا، فَإِْن ِحيَل بَْينَهُ َوبَْيَن اْلُجلُوِس: َسلاَم تََشهاَد َوََل يَُسلُِّم إَلا بَْعَد َسََلِم إمَ 

ََلِة َوََل   َكَما يَْقِدُر َويَْسُجُد لِلساْهِو، فَإِْن اُْنتُقَِض ُوُضوُءهُ قَْبَل أَْن يَْعَمَل َما َذَكْرنَا اْبتََدأَ الصا

ا َذَكْرنَ  َد َشْيئًا ِمما َماِم بََطلَْت َصََلتُهُ لَِما َذَكْرنَاهُ بُدا فَلَْو تََعما ا قَْبُل َذاِكًرا أَناهُ فِي إَماَمِة اْْلِ

َد لَْم يُْؤَمْر بِِه َوََل أُبِيَح لَهُ.. ََلِة بُِكلِّ َعَمٍل تََعما  ِمْن بُْطََلِن الصا

ََلةُ َخْلَف َمْن يَْدِري اْلَمْرُء أَنَّهُ َكافٌِر[م  900]َمْسأَلَةٌ الصَّ

ٌد َوال ََلةُ َخْلَف َمْن يَْدِري اْلَمْرُء أَناهُ َكافٌِر بَاِطٌل َوَكَذلَِك َخْلَف َمْن يَْدِري أَناهُ ُمتََعمِّ صا

ٌد لِْلَعبَِث فِي َصََلتِِه  ََلِة بََِل طَهَاَرٍة، أَْو ُمتََعمِّ َوهََذا ََل ِخََلَف فِيِه ِمْن أََحٍد َمَع  -لِلصا

ُكْم أََحُدُكمْ »يَُؤما اْلقَْوَم أَْقَرُقهُْم  الناصِّ الثاابِِت بِأَنْ  فِي َحِديِث أَبِي ُموَسى، َواْلَكافُِر « َوْليَُؤما

لَْيَس أََحَدنَا َولَْيَس اْلَكافُِر ِمْن اْلُمَصلِّيَن َوََل ُمَضافًا إلَْيِهْم، َولَْيَس اْلَعابُِث ُمَصلِّيًا َوََل فِي 

 ِمْنهَُما لَْم يَُصلِّ َكَما أُِمَر.َصََلٍة فَاْلُمْؤتَمُّ بَِواِحٍد 

 909]َمْسأَلَةٌ َصلَّى َخْلَف َمْن يَظُنُّ أَنَّهُ ُمْسلٌِم ثُمَّ َعلَِم أَنَّهُ َكافٌِر[م

؛ لُغْ فَإِْن َصلاى َخْلَف َمْن يَظُنُّ أَناهُ ُمْسلٌِم ثُما َعلَِم أَناهُ َكافٌِر، أَْو أَناهُ َعابٌِث، أَْو أَناهُ لَْم يَبْ 

ُ تََعالَى َمْعِرفَةَ َما فِي قُلُوِب النااِس َوقَْد قَاَل  ةٌ؛ ِْلَناهُ لَْم يَُكلِّْفهُ َّللاا َعلَْيِه  -فََصََلتُهُ تَاما

ََلُم  فَأُِمْرنَا إَذا « لَْم أُْبَعْث ِْلَُشقا َعْن قُلُوِب النااِس َوإِناَما ُكلِّْفنَا ظَاِهَر أَْمِرِهمْ » -السا

نَا بَْعُضنَا فِي ظَاِهِر أَْمِرِه فََمْن فََعَل َذلَِك فَقَْد َصلاى َكَما أُِمَر..َحَضَرْت  ََلةُ أَْن يَُؤما  الصا

َل فِي بَْعِض َما يُوِجُب اْلُوُضوَء فَلَْم يََر اْلُوُضوَء ِمْنهُ[م  909]َمْسأَلَةٌ تَأَوَّ

َل فِي بَْعِض َما يُوِجُب اْلُوُضوءَ  ا َمْن تَأَوا : فَاَِلْئتَِماُم بِِه َجائٌِز؛ -فَلَْم يََر اْلُوُضوَء ِمْنهُ  َوأَما

ٌع؛ ِْلَناهُ َمْعُذوٌر بَِجْهلِِه، َوقَْد  ًَل أَنا بَْعَض فُُروِض َصََلتِِه تَطَوُّ َوَكَذلَِك َمْن اْعتَقََد ُمتَأَوِّ

َد اْلَكََلَم فِي َصََلتِِه َجاِهًَل.َصََلةَ ُمَعاِويَةَ ْبِن اْلَحَكِم، َوهُ  -َعلَْيِه الساََلُم  -أََجاَز   َو قَْد تََعما

 909]َمْسأَلَةٌ ِمْن َعلَِم أَنَّ إَماَمهُ قَْد َزاَد َرْكَعةً أَْو َسْجَدةً[م

ى َوَمْن َعلَِم أَنا إَماَمهُ قَْد َزاَد َرْكَعةً أَْو َسْجَدةً فَََل يَُجوُز لَهُ أَْن يَْتبََعهُ َعلَْيهَا، بَْل يَْبقَى َعلَ 

َماِم، َوهََذا ََل ِخََلَف فِيِه، َوقَْد قَاَل تََعالَى: }َل تَُكلاُف إَِل  اْلَحالَِة اْلَجائَِزِة، َويَُسبُِّح بِاْْلِ

 [٩٤نَْفَسَك{ ]النساء: 

[م فِّ  909]َمْسأَلَةٌ َرُجٍل َصلَّى َخْلَف الصَّ

فِّ بَطَلَْت َصََلتُهُ، وَ  ََل يَُضرُّ َذلَِك اْلَمْرأَةَ َشْيئًا. َوفُِرَض َوأَيَُّما َرُجٍل َصلاى َخْلَف الصا

فُوِف  ِل  -َعلَى اْلَمأُْموِميَن تَْعِديُل الصُّ ِل فَاْْلَوا َوالتاَراصُّ فِيهَا، َواْلُمَحاَذاةُ  -اْْلَوا

فِّ بِاْلَمنَاِكِب، َواْْلَْرُجِل، فَإِْن َكاَن نَْقٌص َكاَن فِي آِخِرهَا َوَمْن َصلاى َوأََماَمهُ فِ  ي الصا

فِّ َمْدَخًَل  هَا بِنَْفِسِه فَلَْم يَْفَعْل: بَطَلَْت َصََلتُهُ؛ فَإِْن لَْم يَِجْد فِي الصا فُْرَجةٌ يُْمِكنُهُ َسدُّ

فَْليَْجتَِذْب إلَى نَْفِسِه َرُجًَل يَُصلِّي َمَعهُ؛ فَإِْن لَْم يَْقِدْر فَْليَْرِجْع، َوََل يَُصلِّ َوْحَدهُ َخْلَف 

فِّ   إَلا أَْن يَُكوَن َمْمنُوًعا فَيَُصلِّي َوتُْجِزئُهُ. الصا

 -أقوال الفقهاء:
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 ■ ، ، َواْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ فِّ ُمْنفَِرًدا يَقُوُل اْْلَْوَزاِعيُّ َوبِبُْطََلِن َصََلِة َمْن َصلاى َخْلَف الصا

، َوهَُو قَْوُل أَْحَمَد ْبِن  َحْنبٍَل، َوإِْسَحاَق والنخعي والحك بن َوأََحُد قَْولَْي ُسْفيَاَن الثاْوِريِّ

  عتيبة .

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ »َعْن َوابَِصةَ هَُو اْبُن َمْعبَِد اْْلََسِديُّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َرأَى  -َصلاى َّللاا

ََل  فِّ َوْحَدهُ فَأََمَرهُ أَْن يُِعيَد الصا  صحيح(«)ةَ َرُجًَل يَُصلِّي َخْلَف الصا

ِ »عن َعلِيِّ ْبِن َشْيبَاَن قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَِدْمنَا َعلَى َرُسوِل َّللاا فَبَايَْعنَاهُ  -َصلاى َّللاا

فِّ فََوقََف َعلَْيِه  ََلةَ فََرأَى َرُجًَل فَْرًدا يَُصلِّي َخْلَف الصا َوَصلاْينَا َخْلفَهُ، فَقََضى الصا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َرُسوُل َّللاا َحتاى اْنَصَرَف، فَقَاَل لَهُ: اْستَْقبِْل َصََلتَك، فَإِناهُ ََل  -َصلاى َّللاا

فِّ    صحيح(«)َصََلةَ لِلاِذي َخْلَف الصا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -النُّْعَماَن ْبَن بَِشيٍر يَقُوُل قَاَل َرُسوُل َّللاا نا : »-َصلاى َّللاا ُصفُوفَُكْم  لَتَُسوُّ

ُ بَْيَن ُوُجوِهُكمْ   )صحيح(« أَْو لَيَُخالِفَنا َّللاا

  قال المؤلف: هََذا َوِعيٌد َشِديٌد. َواْلَوِعيُد ََل يَُكوُن إَلا فِي َكبِيَرٍة ِمْن اْلَكبَائِِر.

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا وا ُصفُوفَُكْم فَإِنا تَْسِويَةَ َسوُّ » -َصلاى َّللاا

ََلةِ  فِّ ِمْن تََماِم الصا  )صحيح(« الصا

ََلِة  ََلِة فَهَُو فَْرٌض؛ ِْلَنا إقَاَمةَ الصا فِّ إَذا َكاَن ِمْن إقَاَمِة الصا قال المؤلف: تَْسِويَةُ الصا

 فَْرٌض؛ َوَما َكاَن ِمْن اْلفَْرِض فَهَُو فَْرٌض.

ِ أَنَُس ْبُن َمالِ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ٍك قَاَل: قَاَل لَنَا َرُسوُل َّللاا أَقِيُموا ُصفُوفَُكْم : »-َصلاى َّللاا

وا، فَإِنِّي أََراُكْم ِمْن َوَراِء ظَْهِري  صحيح(«)َوتََراصُّ

 هُ بِقََدِمِه. )صحيح(َعْن أَنٍَس أَناهُ قَاَل " َكاَن أََحُدنَا يَْلَزُق َمْنِكبَهُ بَِمْنِكِب َصاِحبِِه َوقََدمَ ■ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النابِيِّ ■  لَْو تَْعلَُموَن أَْو يَْعلَُموَن َما فِي »قَاَل  -َصلاى َّللاا

ِل لََكانَْت قُْرَعةً  فِّ اْْلَوا  صحيح(«)الصا

يََسُع اْلَجِميَع فَيَقَُع فِيِه التاَغايُُر  قال المؤلف: ََل يُْمِكُن أَْن تَُكوَن اْلقُْرَعةُ إَلا فِيَما ََل 

ُل لِْلُمبَاِدِر بِاْلَمِجيِء  فُّ اْْلَوا ُل َكََلَمهُ  -َواْلُمَضايَقَةُ َولَْو َكاَن الصا َكَما يَقُوُل َمْن ََل يَُحصِّ

ْلُمبَاَدَرِة بِاْلَمِجيِء َحتاى يَْحتَاَج لََما َكانَْت اْلقُْرَعةُ فِيِه إَلا َحَماقَةً؛ ِْلَناهُ ََل يُْمنَُع أََحٌد ِمْن ا -

 فِيِه إلَى قُْرَعٍة.

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَنٍَس أَنا َرُسوَل َّللاا َل ثُما الاِذي »قَاَل:  -َصلاى َّللاا فا اْْلَوا وا الصا أَتِمُّ

رِ  فِّ اْلُمَؤخا  )صحيح(« يَلِيِه، فَإِْن َكاَن نَْقٌص فَْليَُكْن فِي الصا

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا أَبَا بَْكَرةَ َحداَث أَناهُ َدَخَل اْلَمْسِجَد َونَبِيُّ َّللاا َراِكٌع، قَاَل:  -َصلاى َّللاا

، فَقَاَل النابِيُّ  فِّ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فََرَكْعُت ُدوَن الصا ُ ِحْرًصا َوََل  -َصلاى َّللاا َزاَدَك َّللاا

 صحيح(«)ُعدْ تَ 

فِّ َكَذلَِك ََل يَِحلُّ فَإِْن قِيَل:  فِّ ثُما ُدُخوَل الصا ُكوَع ُدوَن الصا قال المؤلف: فَقَْد ثَبََت أَنا الرُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَهََلا أََمَرهُ َرُسوُل َّللاا ََلةَ  -َصلاى َّللاا َعاَدِة َكَما أََمَر الاِذي أََساَء الصا بِاْْلِ

فِّ َوْحَدهُ قُْلنَا: نَْحُن َعلَى يَقِيٍن َواَلاِذي صَ  ُكوَع ُدوَن  -نَْقطَُع بِِه  -لاى َخْلَف الصا أَنا الرُّ
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فِّ إناَما َحُرَم ِحيَن نَهَى النابِيُّ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -الصا . فَإِْذ َذلَِك َكَذلَِك فَََل إَعاَدةَ -َصلاى َّللاا

ًما قَْبَل الناْهِي؛ لََما أَْغفََل  َعلَى َمْن فََعَل َذلَِك قَْبلَ  َعلَْيِه الساََلُم  -الناْهِي، َولَْو َكاَن َذلَِك ُمَحرا

َعاَدِة، َكَما فََعَل َمَع َغْيِرِه. فَبَطََل أَْن يَُكوَن لَِمْن أََجاَز َصََلةَ اْلُمْنفَِرِد َخْلَف  - أَْمَرهُ بِاْْلِ

، َوَصََلةُ َمْن لَْم يُقِْم  فِّ ةٌ أَْصًَل..الصا فُوَف: ُحجا  الصُّ

قَاَمِة ■  َعْن أَبِي ُعْثَماَن الناْهِديِّ قَاَل: ُكْنت فِيَمْن َضَرَب ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب قََدَمهُ ِْلِ

ََلِة.)صحيح( فِّ فِي الصا  الصا

ُ َعْنهُ  -قال المؤلف: َما َكاَن  َمةً َعلَى لِيَْضِرَب أََحًدا َويَْستَبِيَح بََشرَ  -َرِضَي َّللاا ةً ُمَحرا

 َغْيِر فَْرٍض.

فُوَف، فَإَِذا ■  وَن الصُّ َعْن اْبِن ُعَمَر: أَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب َكاَن يَْبَعُث ِرَجاًَل يَُسوُّ

 َجاُءوا: َكباَر.

َماِم نَْهٌر أَْو َحائِطٌ أَوْ ■  طَِريٌق فَلَْيَس َمَع  َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب: َمْن َكاَن بَْينَهُ َوبَْيَن اْْلِ

َماِم.)صحيح(  اْْلِ

َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفااَن أَناهُ َكاَن يَقُوُل َذلَِك فِي ُخْطبَتِِه قَلاَما يََدُع َذلَِك َكََلًما فِيِه: إَذا ■ 

فِّ  فُوَف، َوَحاُذوا بِاْلَمنَاِكِب، فَإِنا اْعتَِداَل الصا ََلةُ فَاْعِدلُوا الصُّ ِمْن تََماِم  قَاَمْت الصا

فُوِف فَيُْخبُِرونَهُ أَناهَا  ََلِة، ثُما ََل يَُكبُِّر َحتاى يَأْتِيَهُ ِرَجاٌل قَْد َوكالَهُْم بِتَْسِويَِة الصُّ الصا

 اْستََوْت فَيَُكبُِّر.)صحيح(

ِ  -َعْن ُسَوْيد ْبِن َغفَلَةَ قَاَل: َكاَن بََِلٌل ■  ُن َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلا  -هَُو ُمَؤذِّ  -ى َّللاا

ي َمنَاِكبَنَا.)صحيح( ََلِة َويَُسوِّ  يَْضِرُب أَْقَداَمنَا فِي الصا

فِّ فَََل ■ عن ابن عمر َْلَْن تَِخرا ثَنِياتَاَي أََحبُّ إلَيا ِمْن أَْن أََرى َخلًََل فِي الصا

 أَُسداهُ.)صحيح(

ِل. َوَعْن اْبِن َعبااٍس: إيااُكْم َوَما■  فِّ اْْلَوا  بَْيَن الساَواِري، َوَعلَْيُكْم بِالصا

فُوَف َحتاى يَْنتَِهَي ■  ِ ْبِن أَبِي يَِزيَد: َرأَْيت اْلِمْسَوَر ْبَن َمْخَرَمةَ يَتََخلاُل الصُّ َوَعْن ُعبَْيِد َّللاا

ِل أَْو الثاانِي. فِّ اْْلَوا  إلَى الصا

ِ َوقِيَل ِْلَنَِس ْبِن َمالٍِك: أَ ■  ا َكاَن َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه  -تُْنِكُر َشْيئًا ِمما َصلاى َّللاا

فُوَف. -َوَسلاَم   قَاَل: ََل، إَلا أَناُكْم ََل تُقَيُِّموَن الصُّ

 909]َمْسأَلَةٌ َماَذا يَقُول َمْن َدَخَل اْلَمْسِجَد[ م

قُوَل " اللاهُما اْفتَْح لِي أَْبَواَب َرْحَمتِك " فَإَِذا َخَرَج َوَواِجٌب َعلَى َمْن َدَخَل اْلَمْسِجَد أَْن يَ 

ِمْنهُ فَْليَقُْل: " اللاهُما إنِّي أَْسأَلُك ِمْن فَْضلِك ". َوهََذا إناَما هَُو ِمْن ُشُروِط ُدُخوِل اْلَمْسِجِد 

ََلِة، فََصََلةُ َمْن لَْم يَقُ  ْل َذلَِك َجائَِزةٌ، َوقَْد َعَصى فِي تَْرِكِه َمتَى َدَخلَهُ، ََل ِمْن ُشُروِط الصا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -..َعْن أَبِي ُحَمْيٍد أَْو َعْن أَبِي أَُسْيَد قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا إَذا : »-َصلاى َّللاا

إَِذا َخَرَج فَْليَقُْل: اللاهُما إنِّي َدَخَل أََحُدُكْم اْلَمْسِجَد فَْليَقُْل: اللاهُما اْفتَْح لِي أَْبَواَب َرْحَمتَِك، وَ 

 «أَْسأَلُك ِمْن فَْضلِكَ 

َماِمِه[م  909]َمْسأَلَةٌ ُمتَابََعة اْلَمأُْموم ِْلِ

َوفُِرَض َعلَى ُكلِّ َمأُْموٍم أَْن ََل يَْرفََع َوََل يَْرَكَع َوََل يَْسُجَد َوََل يَُكبَِّر َوََل يَقُوَم َوََل يَُسلَِّم 
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ِمِه، َوََل َمَع إَماِمِه؛ فَإِْن فََعَل َعاِمًدا بَطَلَْت َصََلتُهُ؛ لَِكْن بَْعَد تََماِم ُكلِّ َذلَِك ِمْن قَْبَل إَما

 إَماِمِه؛ فَإِْن فََعَل َذلَِك َساِهيًا فَْليَْرِجْع َوََل بُدا َحتاى يَُكوَن َذلَِك ُكلُّهُ ِمْنهُ بَْعَد ُكلِّ َذلَِك ِمنْ 

ْهِو. إَماِمِه َوَعلَْيهِ   ُسُجوُد السا

 -اِلحاديث:

ِ »عن أَبُي ُموَسى قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -إنا َرُسوَل َّللاا َخطَبَنَا فَبَياَن لَنَا ُسناةَ  -َصلاى َّللاا

ُكْم  أََحُدُكْم، فَإَِذا َكباَر اْلَخْيِر، َوَعلاَمنَا َصََلتَنَا، فَقَاَل: إَذا َصلاْيتُْم فَأَقِيُموا ُصفُوفَُكْم، ثُما لِيَُؤما

الِّيَن{ ]الفاتحة:  [ فَقُولُوا آِميَن ٤فََكبُِّروا، َوإَِذا قَاَل: }َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوَل الضا

َماَم يَْرَكُع قَْبلَُكْم َويَْرفَُع  ُ فَإَِذا َكباَر َوَرَكَع فََكبُِّروا َواْرَكُعوا، فَإِنا اْْلِ قَْبلَُكْم، فَتِْلَك يُِجْبُكْم َّللاا

َماَم يَْسُجُد قَْبلَُكْم َويَْرفَُع قَْبلَُكْم، فَتِ  ْلَك بِتِْلَك َوإَِذا َكباَر َوَسَجَد فََكبُِّروا َواْسُجُدوا، فَإِنا اْْلِ

 صحيح(«)بِتِْلكَ 

ِ »عن اْلبََراُء ْبُن َعاِزٍب قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوسَ  -َكاَن َرُسوُل َّللاا إَذا قَاَل: َسِمَع  -لاَم َصلاى َّللاا

ُ لَِمْن َحِمَدهُ، لَْم يَْحِن أََحٌد ِمناا ظَْهَرهُ َحتاى يَقََع النابِيُّ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا َساِجًدا،  -َصلاى َّللاا

 )صحيح(« ثُما نَقَُع ُسُجوًدا بَْعَدهُ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم صَ  -عن أَبَي هَُرْيَرةَ يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل َّللاا أََما يَْخَشى أََحُدُكْم، : »-لاى َّللاا

ُ َرْأَسهُ َرْأَس ِحَماٍر؛ أَْو يَْجعَ  َماِم أَْن يَْجَعَل َّللاا َل أَْو ََل يَْخَشى أََحُدُكْم إَذا َرفََع َرْأَسهُ قَْبَل اْْلِ

ُ ُصوَرتَهُ ُصوَرةَ ِحَمارٍ   )صحيح(« َّللاا

ِ  ُمَعاِويَةَ ْبَن أَبِي■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُسْفيَاَن يَقُوُل قَاَل َرُسوُل َّللاا ََل تُبَاِدُرونِي : »-َصلاى َّللاا

ُجوِد فَإِنِّي قَْد بَداْنُت فََمْهَما أَْسبِْقُكْم بِِه إَذا َرَكْعُت فَإِناُكْم تُْدِرُكونِي بِهِ  ُكوِع َوََل السُّ إَذا  بِالرُّ

 صحيح(«)ْقُكْم بِِه إَذا َسَجْدُت فَإِناُكْم تُْدِرُكونِي بِِه إَذا َرفَْعتُ َرفَْعُت، َوَمْهَما أَْسبِ 

َماِم َويَْخفُِض قَْبلَهُ فَإِنا نَاِصيَتَهُ ■   َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَناهُ قَاَل: إنا الاِذي يَْرفَُع َرْأَسهُ قَْبَل اْْلِ

 بِيَِد َشْيطَاٍن.)صحيح(

ِ ْبنِ ■  َماِم أَْن تَُعوَد َرْأُسهُ  َوَعْن َعْبِد َّللاا ُجُل إَذا َرفََع َرْأَسهُ قَْبَل اْْلِ َمْسُعوٍد: َما يُْؤِمُن الرا

 َرْأَس َكْلٍب.)صحيح(

ُجوِد، فَإِْن َسبَقَُكْم ِمْن َذلَِك َشْيٌء فَْليََضْع ■  تَُكْم بِالسُّ َوَعْن اْبِن َمْسُعوٍد: ََل تُبَاِدُروا أَئِما

 َكقَْدِر َما َسبََق.)صحيح ومثله عن عمر بن الخطاب(أََحُدُكْم َرْأَسهُ 

ُجوِد[م ُكوِع أَْو السُّ  909]َمْسأَلَةٌ َكاَن َعلِيَل اْلبََصِر َوَخِشَي َضَرًرا ِمْن طُوِل الرُّ

ْر َذلَِك  ُجوِد فَْليَُؤخِّ ُكوِع أَْو السُّ إلَى فََمْن َكاَن َعلِيَل اْلبََصِر َوَخِشَي َضَرًرا ِمْن طُوِل الرُّ

َماِم َرْأَسهُ بِِمْقَداِر َما يَْرَكُع َويَْطَمئِنُّ َويَقُوُل ُسْبَحاَن َربِّي اْلَعِظيِم َوبَِحْمِدِه  قُْرِب َرْفِع اْْلِ

يِن ِمْن َحَرٍج{  ِ تََعالَى: }َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم فِي الدِّ َماِم لِقَْوِل َّللاا ثُما يَْرفَُع بَْعَد َرْفِع اْْلِ

ُ نَْفًسا إَِل ُوْسَعهَا{ ..٤٩]الحج:  : }َل يَُكلُِّف َّللاا  [ َولِقَْولِِه َعزا َوَجلا

 902]َمْسأَلَةٌ َوََل يَِحلُّ ِِلََحٍد أَْن يَُكبَِّر قَْبَل إَماِمِه إَلَّ فِي أَْربََعِة َمَواِضَع[م

: أََحُدهَا: َمْن َدَخَل َخْلَف إَماٍم -َمَواِضَع َوََل يَِحلُّ ِْلََحٍد أَْن يَُكبَِّر قَْبَل إَماِمِه إَلا فِي أَْربََعِة 

َماُم أَناهُ َعلَى َغْيِر طَهَاَرٍة، فَإِناهُ يُِشيُر إلَى النا  َماُم َوَكباَر النااُس َذَكَر اْْلِ ا َكباَر اْْلِ اِس أَْن فَلَما
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ْحَراِم، َوهُْم بَاقُوَن َعلَى َما اُْمُكثُوا، ثُما يَْخُرُج فَيَتَطَهاُر، ثُما يَأْتِي فَيَْبتَِدُئ التا  ْكبِيَر لِْْلِ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكباُروا؛ َكَما فََعَل َرُسوُل َّللاا ُ َعْنهُْم  -بِأَْصَحابِِه  -َصلاى َّللاا  -َرِضَي َّللاا

َماُم َويَُكبَِّر النااُس بَْعَدهُ ثُما يُْحِدُث،  فَيَْستَْخلُِف َمْن َدَخَل ِحينَئٍِذ، َوالثاانِي: أَْن يَُكبَِّر اْْلِ

وَن بِِه قَْد َكباُروا قَْبلَهُ  َوهََذا إْجَماٌع ِمْن اْلَحنَفِيِّيَن،  -فَيَِصيُر إَماًما َمَكانَهُ، َويَُكوُن اْلُمْؤتَمُّ

اتُِب فَيَْستَْخلَِف النااُس َواْلَمالِِكيِّيَن، َوالشاافِِعيِّيَن، َواْلَحْنبَلِيِّيَن. َوالثاالُِث: أَْن يَِغيَب اْْلِ  َماُم الرا

ُر اْلُمقَداُم، َويَتَقَداُم هَُو، فَيَُصلِّي بِالنااسِ  اتُِب فَيَتَأَخا َماُم الرا  َوقَْد َمْن يَُصلِّي بِِهْم ثُما يَأْتِي اْْلِ

 ِ ُ عَ  -َكباَر اْلَمأُْموُموَن قَْبلَهُ، َكَما فََعَل َرُسوُل َّللاا تَْيِن  -لَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا ةً -َمرا إْذ »: َمرا

ََلِة  -َعلَْيِه الساََلُم  -َمَضى  َم النااُس لِلصا إلَى بَنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف لِيُْصلَِح بَْينَهُْم، فَقَدا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -الاتِي َحَضَرْت أَبَا بَْكٍر فََجاَء َرُسوُل َّللاا َم فَ  -َصلاى َّللاا َر أَبُو بَْكٍر َوتَقَدا تَأَخا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا « . فََصلاى بِالنااِس بَانِيَن َعلَى َما َصلاْوا َمَع أَبِي بَْكرٍ  -َصلاى َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوَكَما فََعَل  هَا بِاْلُمْسلِِمينَ  -َصلاى َّللاا ابُِع: َمْن فِي آِخِر َصََلٍة َصَلا .. َوالرا

ا  ََلةَ فَلَما َكاَن َمْعُذوًرا فِي تَْرِك ُحُضوِر اْلَجَماَعِة أَْو يَئَِس َعْن أَْن يَِجَد َجَماَعةً فَبََدأَ الصا

َماِم َويَْعتَدُّ بِتَْكبِيِرِه َوبَِما َصلاى، ِْلَ  َماُم، فَإِناهُ يَْدُخُل فِي َصََلِة اْْلِ ناهُ َكباَر َدَخَل فِيهَا أَتَى اْْلِ

َكَما أُِمَر، َوَصلاى َما َمَضى ِمْن َصََلتِِه َكَما أُِمَر، َوَمْن فََعَل َما أُِمَر بِِه فَقَْد أَْحَسَن، َوَمْن 

: قُْرآٍن أَْو ُسناٍة ثَابِتٍَة، َوقَْد قَاَل تََعالَى: }َوَل  أَْحَسَن فَََل يَُجوُز إْبطَاُل َما َعِمَل إَلا بِنَصِّ

  [ .٣٣ِطلُوا أَْعَمالَُكْم{ ]محمد: تُبْ 

: أََحُدهَا: َصََلةُ -َوَكَذلَِك ََل يَِحلُّ ِْلََحٍد أَْن يَُسلَِّم قَْبَل إَماِمِه إَلا فِي أَْربََعِة َمَواِضَع 

اْلَخْوِف..َوالثاانِي: َمْن َكاَن لَهُ ُعْذٌر فِي تَْرِك ُحُضوِر اْلَجَماَعِة أَْو يَئَِس َعْن ُوُجوِد 

ْت َصََلتُهُ قَْبَل َصََلِة  ا بِِه َوتَما َماُم، فََصاَر هََذا ُمْؤتَم ً ََلِة ثُما أَتَى اْْلِ َجَماَعٍة فَبََدأَ بِالصا

ْت. َوََل يَُجوُز لَهُ اَِلْئتَِماُم  َماِم، فَهََذا ُمَخياٌر، إْن َشاَء َسلاَم َونَهََض؛ ِْلَنا َصََلتَهُ قَْد تَما اْْلِ

َمامِ  َماُم ِمْن َصََلتِِه، َوََل يَِحلُّ لِْلُمْؤتَمِّ أَْن يَِزيَدهَا فِي َصََلتِِه..  بِاْْلِ فِي أَْحَواٍل يَْفَعلُهَا اْْلِ

َماُم َسلاَم بَْعَدهُ أَْو مَ  َعهُ. فَْليَُسلِّْم، َوإِْن َشاَء يَتََماَدى َعلَى تََشهُِّدِه َوُدَعائِِه، َحتاى إَذا َسلاَم اْْلِ

ََلةَ َوالثاالِ  ًَل َمْعُذوًرا بَِخطَئِِه فَإَِذا  -ُث: ُمَسافٌِر َدَخَل َخْلَف َمْن يُتِمُّ الصا ا ُمتَأَوِّ ا ُمقِيًما َوإِما إما

ْت لِْلَمأُْموِم َرْكَعتَاِن بَِسْجَدتَْيِهَما فَقَْد تَماْت َصََلتُهُ؛ فَهَُو ُمَخياٌر بَْيَن َما َذَكْرنَا ِمْن َسََل  ٍم تَما

َعاِء، َوإِْن َشاَء بَْعَد َسََلِمِه أَْن يَْنهََض فَلَهُ َذلَِك، َوإِْن َشاَء أَْو تَ  َماَدى َعلَى اْلُجلُوِس َوالدُّ

َماُم  َل َعلَْيِه اْْلِ ابُِع: َمْن طَوا ًعا فََذلَِك لَهُ َوالرا َماِم بَاقَِي َصََلتِِه ُمتَطَوِّ أَْن يَُصلَِّي َمَع اْْلِ

فِي نَْفِسِه، أَْو فِي َضيَاِع َمالِِه؛ فَلَهُ أَْن يَْخُرَج َعْن إَماَمتِِه، َويُتِما َصََلتَهُ  تَْطِويًَل يَُضرُّ بِهِ 

 لِنَْفِسِه، َويَُسلَِّم َويَْنهََض لَِحاَجتِِه .

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلا  -َكاَن ُمَعاٌذ يَُصلِّي َمَع النابِيِّ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاا ثُما  -ى َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يَأْتِي فَيَُؤمُّ قَْوَمهُ، فََصلاى لَْيلَةً َمَع النابِيِّ  اْلِعَشاَء، ثُما أَتَى قَْوَمهُ  -َصلاى َّللاا

هُْم، فَاْفتَتََح بُِسوَرِة اْلبَقََرِة، فَاْنَحَرَف َرُجٌل فََسلاَم، ثُما صَ  لاى َوْحَدهُ َواْنَصَرَف، فَقَالُوا فَأَما

 ِ ِ، َوآَلتِيَنا َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لَهُ: أَنَافَْقَت يَا فََُلُن قَاَل: ََل َوَّللَاا فََِلُْخبَِرناهُ؛  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَأَتَى َرُسوَل َّللاا ِ، إناا أَْصَحاُب نََواِضَح فَقَاَل: يَا َرسُ  -َصلاى َّللاا وَل َّللاا
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وُل نَْعَمُل بِالناهَاِر، َوإِنا ُمَعاًذا َصلاى َمَعك اْلِعَشاَء ثُما أَتَى فَاْفتَتََح بُِسوَرِة اْلبَقََرِة، فَأَْقبََل َرسُ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا « ْقَرْأ بَِكَذا، َواْقَرْأ بَِكَذافَقَاَل: يَا ُمَعاٌذ، أَفَتااٌن أَْنَت ا -َصلاى َّللاا

 )صحيح(

ِ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن ُمَعاُذ ْبُن َجبٍَل يَُصلِّي َمَع النابِيِّ »َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاا  -َصلاى َّللاا

هُْم، فََصلاى اْلِعَشاَء فَقََرأَ بِاْلبَقََرِة  فَاْنَصَرَف َرُجٌل فَبَلََغ َذلَِك ثُما يَْرِجُع إلَى قَْوِمِه فَيَُؤمُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوَل َّللاا فَقَاَل: فَتااٌن فَتااٌن فَتااٌن أَْو قَاَل: فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنًا َوأََمَرهُ  -َصلاى َّللاا

لِ   صحيح(«)بُِسوَرتَْيِن ِمْن أَْوَسِط اْلُمفَصا

َماُم  َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالِبٍ ■  ُجُل َوَخاَف أَْن يُْحِدَث قَْبَل أَْن يَُسلَِّم اْْلِ قَاَل: إَذا تََشهاَد الرا

 فَْليَُسلِّْم َوقَْد تَماْت َصََلتُهُ.)صحيح(

 ٤٨٠]َمْسأَلَةٌ َمْن َسبََق إلَى َمَكان ِمْن اْلَمْسِجِد[م

إْخَراُجهُ َعْنهُ َوَكَذلَِك إْن قَاَم َعْنهُ َغْيَر  َوَمْن َسبََق إلَى َمَكان ِمْن اْلَمْسِجِد لَْم يَُجْز لَِغْيِرهِ 

ُ  -تَاِرٍك لَهُ فََرَجَع فَهَُو أََحقُّ بِِه؛ ِْلَنا اْلَمْسِجَد لَِجِميِع النااِس، َوقَْد نَهَى النابِيُّ  َصلاى َّللاا

ُ َعلَْيِه  -ةَ َعْن النابِيِّ َعْن أَبِي هَُرْيرَ •• أَْن يُقَاَم أََحٌد َعْن َمَكانِهِ  -َعلَْيِه َوَسلاَم  َصلاى َّللاا

ُجُل ِمْن َمْجلِِسِه ثُما َرَجَع فَهَُو أََحقُّ بِهِ »قَاَل:  -َوَسلاَم   « .إَذا قَاَم الرا

َماِم[م  990]َمْسأَلَةٌ ََل يَِحلُّ ِِلََحٍد أَْن يَُصلَِّي أََماَم اْْلِ

َماِم إَلا لَِضُروَرِة َحْبٍس فَقَْط، أَْو فِي َسفِينٍَة َحْيُث ََل َوََل يَِحلُّ ِْلََحٍد أَْن يَُصلِّي أََماَم ا ْْلِ

 يُْمِكُن َغْيُر َذلَِك.

 -اِلحاديث:

 ■ ِ ِ »عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا أَ، قَاَل َجابٌِر:  -َصلاى َّللاا تََوضا

أُْت ِمْن ُمتََوضا  ِ فَتََوضا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أِ َرُسوِل َّللاا فََذهََب َجبااُر ْبُن َصْخٍر  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يَْقِضي َحاَجتَهُ، فَقَاَم َرُسوُل َّللاا لِيَُصلَِّي، ثُما ِجْئُت َحتاى قُْمُت  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ عَ  -َعْن يََساِر َرُسوِل َّللاا فَأََخَذ بِيَِدي فَأََداَرنِي َحتاى أَقَاَمنِي َعْن  -لَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يَِمينِِه، ثُما َجاَء َجبااُر ْبُن َصْخٍر فَقَاَم َعْن يََساِر َرُسوِل َّللاا فَأََخَذ  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)بِأَْيِدينَا َجِميًعا َحتاى أَقَاَمنَا َخْلفَهُ 

َماِم َوََل بُدا؛ َويَُكوُن اْلَواِحُد َعْن  قال المؤلف: فََوَجَب أَْن يَُكوَن اَِلْثنَاِن فََصاِعًدا َخْلَف اْْلِ

َماِم..  يَِميِن اْْلِ

ُ َعْنهُ  -َعْن َعْلقََمةَ، َواْْلَْسَوِد: أَناهَُما َصلايَا َمَع اْبِن َمْسُعوٍد ■   فَقَاَم بَْينَهَُما، -َرِضَي َّللاا

َوَجَعَل أََحَدهَُما َعْن يَِمينِِه. َواآْلَخَر َعْن ِشَمالِِه، َوقَاَم بَْينَهَُما، ثُما َرَكَع بِِهَما، فََوَضَعا 

ا َصلا  ى أَْيِديَهَُما َعلَى ُرَكبِِهَما، فََضَرَب أَْيِديَهَُما ثُما طَباَق يََدْيِه فََجَعلَهَُما بَْيَن فَِخَذْيِه، فَلَما

ِ قَاَل: هَكَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َذا فََعَل َرُسوُل َّللاا  صحيح(«)-َصلاى َّللاا

هََكَذا فََعَل َرُسوُل »قال المؤلف: فَََل بَيَاَن فِيهَا إلَى أَيِّ َشْيٍء أََشاَر اْبُن َمْسُعوٍد بِقَْولِِه: 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا َماِم « -َصلاى َّللاا بَْيَن اْلَمأُْموَمْيِن َوإِلَى التاْطبِيِق َمًعا أَْم إلَى َمْوقِِف اْْلِ

 إلَى التاْطبِيِق َوْحَدهُ َوإِْذ ََل بَيَاَن فِي َذلَِك فَََل يَُجوُز أَْن يُْتَرَك اْليَقِيُن لِلظُّنُوِن..

َماُم[م  999]َمْسأَلَةٌ َمْن اْستَْخلَفَهُ اْْلِ
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َماُم اْلمُ  ْحِدُث فَإِناهُ ََل يَُصلِّي إَلا َصََلةَ نَْفِسِه ََل َعلَى َصََلِة إَماِمِه َوُكلُّ َمْن اْستَْخلَفَهُ اْْلِ

فُوَن اْلُمْستَْخلِِف لَهُ، َويَْتبَُعهُ اْلَمأُْموُموَن فِيَما يَْلَزُمهُْم، َوََل يَْتبَُعونَهُ فِيَما ََل يَْلَزُمهُْم؛ بَْل يَقِ 

َماُم الاِذي أَْحَدَث َعلَى َحالِِهْم، يَْنتَِظُرونَهُ َحتاى يَبْ  لَُغ إلَى َما هُْم فِيِه فَيَْتبَُعوهُ ِحينَئٍِذ .. َواْْلِ

َواْستَْخلََف َوَخَرَج فَقَْد بََطلَْت إَماَمتُهُ بِإِْجَماٍع ِمناا َوِمْنهُْم َوبَِضُروَرِة اْلِحسِّ َواْلُمَشاهََدِة؛ 

ا ِْلَناهُ اآْلَن فِي َداِرِه يُْحِدُث أَْو يَأُْكُل أَ  ُ تََعالَى أَْعلَُم بِِه فِي َغْيِر َصََلٍة.. َوأَما ْو يَْعَمُل َما َّللاا

َماُم الاِذي أََمَر  -فَهَُو بِإِْجَماٍع ِمناا َوِمْنهُْم  -الثاانِي  أَْن نَأْتَما بِِه، َوأَْن  -َعلَْيِه الساََلُم  -اْْلِ

َماُم ََل اْلَمأُْموُم، ..فَإِْن قَالُوا: فَأَْنتُْم نَُكبَِّر إَذا َكباَر، َونَْرفََع إَذا َرفََع، . .فَإِْذ هَُو َكَذلَِك فَهَُو اْْلِ

َماَم قُْلنَا: نََعْم، َوهَُؤََلِء لَْم تَتِما َصََل  تُهُْم تَقُولُوَن: إنا اْلَمأُْموَم إَذا أَتَما َصََلتَهُ لَْم يَْنتَِظْر اْْلِ

ِ بَْعُد. فََواِجٌب َعلَْيِهْم اْنتِظَ  ُ  -اُرهُ، َكَما فََعَل اْلُمْسلُِموَن فِي اْنتِظَاِر َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

إْذ َخَرَج ثُما َرَجَع َوقَْد اْغتََسَل، َوَكَما فََعلُوا فِي َصََلِة اْلَخْوِف؛ ِْلَناهُْم بَْعُد  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

وَن بِِه، َوهَُو إَماُمهُْم، َوَصََلتُهُمْ  لَْم تَتِما، فَََل ُعْذَر لَهُْم فِي اْلُخُروِج َعْن اَِلْئتَِماِم بِِه،  ُمْؤتَمُّ

َب َوََل يَِحلُّ لَهُْم أَْن يَْتبَُعوهُ فِيَما لَْيَس ِمْن َصََلتِِهْم فَيَِزيُدوا فِيهَا بِاْلَعْمِد َما قَْد َصلاْوهُ، فََوجَ 

 اْنتِظَاُرهُْم إيااهُ َوََل بُدا ..

 -:أقوال الفقهاء

َماُم اْلُمْستَْخلُِف َكَما َكاَن يَُصلِّي لَْو َكاَن َمأُْموًما، َوَعلَى ُحْكِم َصََلِة إَماِمِه ■  يَُصلِّي اْْلِ

 الاِذي اْستَْخلَفَهُ.)أبو حنيفة ومالك(

 ٤٨٣]َمْسأَلَةٌ َوأَيَُّما َعْبٍد أَبََق َعْن َمْوََلهُ فَََل تُْقبَُل لَهُ َصََلةٌ َحتَّى يَْرِجَع[م

َوأَيَُّما َعْبٍد أَبََق َعْن َمْوََلهُ فَََل تُْقبَُل لَهُ َصََلةٌ َحتاى يَْرِجَع، إَلا أَْن يَُكوَن أَبََق لَِضَرٍر 

ٍم ََل يَِجُد َمْن يَْنُصُرهُ ِمْنهُ، فَلَْيَس آبِقًا ِحينَئٍِذ إَذا نََوى بَِذلَِك اْلبُْعَد َعْنهُ فَقَْط .  ُمَحرا

 -ر:اِلحاديث واآلثا

ُث َعْن النابِيِّ ■  ِ اْلبََجلِيُّ يَُحدِّ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َجِريُر ْبُن َعْبِد َّللاا أَناهُ قَاَل:  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)إَذا أَبََق اْلَعْبُد لَْم تُْقبَْل لَهُ َصََلةٌ »

 هُ َصََلةٌ.)صحيح(َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَناهُ قَاَل فِي اآْلبِِق: ََل تُْقبَُل لَ ■ 

َجاِل َوُهَو ََلبٌِس ُمَعْصفًَرا[م  999]َمْسأَلَةٌ َوَمْن َصلَّى ِمْن الرِّ

َجاِل َوهَُو ََلبٌِس ُمَعْصفًَرا بَطَلَْت َصََلتُهُ إَذا َكاَن َذَكًرا َعالًِما بِالناْهِي  َوَمْن َصلاى ِمْن الرِّ

ٍر ََل يَْظهَُر فِيِه إَلا أَناهُ ََل يُْطلَُق َعلَْيِه اْسُم " ُمَعْصفٌَر َوإَِلا فَََل؛ فَإِْن َكاَن َمْصبُوًغا بُِعْصفُ 

ََلةُ فِيِه َجائَِزةٌ لِلنَِّساِء.  " فََصََلتُهُ فِيِه َجائَِزةٌ، َوالصا

ِ »َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا لُْبِس  نَهَى َعنْ  -َصلاى َّللاا

ُكوعِ   )صحيح(« اْلقَسِّيِّ َوَعْن لُْبِس اْلُمَعْصفَِر َوَعْن تََختُِّم الذاهَِب، َوَعْن اْلقَِراَءِة فِي الرُّ

اقَاِت ■  أَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب َرأَى َعلَى َرُجٍل ثَْوبًا ُمَعْصفًَرا فَقَاَل: َدُعوا هَِذِه اْلبَرا

 لِلنَِّساِء.)صحيح(

لَْيَماَن ْبِن َصْرِد اْلُخَزاِعيِّ قَاَل: َرأَى ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب َعلَى َرُجٍل ثَْوبَْيِن َعْن سُ ■ 

َرْيِن فَقَاَل: أَْلِق هََذْيِن َعْنك؛ لََعلاك أَْن تُوهََم ِمْن َعَملِك َما هَُو أََشدُّ ِمْن هََذا  ُمَمصا

 .)صحيح(
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ِ ْبِن ُعَمَر: أَناهُ ■  ِ  َعْن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َسِمَع َرُسوَل َّللاا نَهَى النَِّساَء فِي » -َصلاى َّللاا

ْعفََراُن ِمْن الثِّيَاِب، َوْلتَْلبَْس بَْعَد  إْحَراِمِهنا َعْن اْلقُفااَزْيِن َوالنِّقَاِب، َوَما َمسا اْلَوْرُس َوالزا

، أَْو َسَراِويَل، أَْو قَِميٍص، َذلَِك َما أََحباْت ِمْن أَْلَواِن الثِّيَاِب  ، أَْو ُحلِيٍّ ِمْن ُمَعْصفٍَر، أَْو َخزٍّ

 )صحيح(« أَْو ُخفٍّ 

أَنا أُما اْلفَْضَل بِْنَت ِغيََلَن: أَْرَسلَْت إلَى أَنَِس ْبِن َمالٍِك تَْسأَلُهُ َعْن اْلُعْصفُِر فَقَاَل أَنٌَس: ■ 

 ََل بَأَْس بِِه لِلنَِّساِء. )صحيح(

ٍة أَْو ]َمْسأَ  لَةٌ َوَمْن َصلَّى َوُهَو يَْحِمُل َشْيئًا َمْسُروقًا أَْو َمْغُصوبًا أَْو إنَاَء فِضَّ

 999َذَهٍب[م

ٍة أَْو َذهٍَب بََطلَْت َصََلتُهُ  َوَمْن َصلاى َوهَُو يَْحِمُل َشْيئًا َمْسُروقًا أَْو َمْغُصوبًا أَْو إنَاَء فِضا

نَاَء لِيَْكِسَرهُ  إَلا أَْن يَْحِمَل اْلَمأُْخوذَ  : فََصََلتُهُ -بَِغْيِر َحقِِّه لِيَُرداهُ إلَى َصاِحبِِه، أَْو يَْحِمَل اْْلِ

ةٌ، فَإِْن َصلاى َوفِي َكفِِّه أَْو ُحْجَزتِِه ُحلِيٌّ َذهٌَب يَتََملاُكهُ ِْلَْهلِِه، أَْو لِيَبِيَعهُ، أَْو ثَْوٌب  تَاما

ةٌ. َوَكَذلَِك لَْو َصلاى َوفِي فِيِه ِدينَاٌر أَْو لُْؤلَُؤةٌ - َحِريٌر َكَذلَِك، أَْو َدنَانِيرُ  : فََصََلتُهُ تَاما

ةٌ. بُْرهَاُن َذلَِك  : أَناهُ َعِمَل فِي َصََلتِِه َما ََل يَِحلُّ لَهُ، َوَمْن -يُْحِرُزهَُما بَِذلَِك فََصََلتُهُ تَاما

ُ َعزا َوَجلا بِهَا؛ فَإَِذا َعِمَل فِي َصََلتِِه َما ََل يَِحلُّ لَهُ؛ فَلَ  ََلةَ الاتِي أََمَرهُ َّللاا ْم يَُصلِّ الصا

 َحَمَل َذلَِك لَِما أُِمَر بِِه؛ فَلَْم يَْعَمْل فِي َصََلتِِه إَلا َما أُِمَر بِِه؛ فََصََلتُهُ َصِحيَحةٌ ..

ُجِل إْن َصلَّى فِي ثَْوٍب َواِسٍع[م  999]َمْسأَلَةٌ الرَّ

ُجِل َوفُِرَض عَ  أَْن يَْطَرَح ِمْنهُ َعلَى َعاتِقِِه أَْو  -إْن َصلاى فِي ثَْوٍب َواِسٍع  -لَى الرا

َعاتِقَْيِه، فَإِْن لَْم يَْفَعْل بََطلَْت َصََلتُهُ، فَإِْن َكاَن َضيِّقًا اتاَزَر بِِه َوأَْجَزأَهُ، َكاَن َمَعهُ ثِيَاٌب 

 َغْيَرهُ أَْو لَْم يَُكْن.

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول : النخعي وطاوس ونافع مولى ابن عمر .■

 -اْلحاديث:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ََل يَُصلِّي أََحُدُكْم فِي : »-َصلاى َّللاا

 .)صحيح(« الثاْوِب اْلَواِحِد لَْيَس َعلَى َعاتِقِِه ِمْنهُ َشْيءٌ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النابِيِّ ■  ََل يَُصلِّيَنا أََحُدُكْم فِي الثاْوِب : »-َصلاى َّللاا

 صحيح(«)اْلَواِحِد لَْيَس َعلَى َعاتِقَْيِه ِمْنهُ َشْيءٌ 

أَْلقَى بَْعَض الثاْوِب َعلَى َعاتِقِِه قال المؤلف: اْلَمْعنَى فِي ِكََل اللاْفظَْيِن َواِحٌد، ِْلَناهُ َمتَى 

فَلَْم يَُصلِّ فِي ثَْوٍب لَْيَس َعلَى َعاتِقَْيِه ِمْنهُ َشْيٌء، بَْل َصلاى فِي ثَْوٍب َعلَى أََحِد َعاتِقَْيِه 

  ِمْنهُ َشْيٌء.

 ■ ِ : أَنا َرُسوَل َّللاا ٍَ ِ ُ َعلَْيِه وَ  -عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاا قَاَل لَهُ يَا َجابُِر، إَذا  -َسلاَم َصلاى َّللاا

 صحيح(«)َكاَن َواِسًعا فََخالِْف بَْيَن طََرفَْيِه، َوإَِذا َكاَن َضيِّقًا فَاْشُدْدهُ َعلَى َحْقِوكَ 

ُجُل َواْلَمْرأَةُ َسَواٌء[م اَء الرَّ مَّ  999]َمْسأَلَةٌ َوََل يَُجوُز ِِلََحٍد أَْن يَُصلَِّي َوُهَو ُمْشتَِمُل الصَّ

اَء، َوهَُو أَْن يَْشتَِمَل اْلَمْرُء َويََداهُ تَْحتَهُ،  ما َوََل يَُجوُز ِْلََحٍد أَْن يَُصلِّي َوهَُو ُمْشتَِمُل الصا

ُجُل َواْلَمْرأَةُ َسَواٌء.  الرا
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ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َعتَْيِن َوَعْن نَهَى َعْن بَيْ  -َصلاى َّللاا

اءِ  ما  صحيح(«)لُْبَستَْيِن فََذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه: َعْن اْشتَِماِل الصا

َجاِل[ ْن َجرَّ ثَْوبَهُ ُخيَََلَء ِمْن الرِّ ََلةُ ِممَّ  999م]َمْسأَلَةٌ الصَّ

ا الْ  َجاِل َوأَما ْن َجرا ثَْوبَهُ ُخيَََلَء ِمْن الرِّ ََلةُ ِمما َمْرأَةُ فَلَهَا أَْن تُْسبَِل َذْيَل َما َوََل تُْجِزُئ الصا

تَْلبَُس ِذَراًعا ََل أَْكثََر، فَإِْن َزاَدْت َعلَى َذلَِك َعالَِمةً بِالناْهِي بَطَلَْت َصََلتُهَا َوَحقُّ ُكلِّ ثَْوٍب 

ُجُل أَْن يَُكوَن إلَى اْلَكْعبَْيِن ََل أَْسفََل أَْلبَتاةَ؛ فَإِْن أَسْ  بَلَهُ فََزًعا أَْو نِْسيَانًا فَََل َشْيَء يَْلبَُسهُ الرا

 َعلَْيِه .

  -ِلحاديث:ا

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ُ يَْوَم : »-َصلاى َّللاا ََل يَْنظُُر َّللاا

 .)صحيح(« اْلقِيَاَمِة إلَى َمْن َجرا ثَْوبَهُ ُخيَََلءَ 

َزاِر، َواْلقَِميِص َوَسائِِر َما يُْلبَُس.قال المؤلف:    فَهََذا ُعُموٌم لِلساَراِويِل، َواْْلِ

 ■ ِ ََ قَاَل َرُسوُل َّللاا ِ ْبِن ُعَمَر ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن َعْبِد َّللاا َمْن َجرا ثَْوبَهُ : »-َصلاى َّللاا

ُ إلَْيِه يَْوَم اْلقِيَامَ  يُق: إنا أََحَد َجانِبَْي إَزاِري ُخيَََلَء لَْم يَْنظُْر َّللاا دِّ ِة فَقَاَل أَبُو بَْكٍر الصِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يَْستَْرِخي إَلا أَْن أَتََعاهََد َذلَِك ِمْنهُ فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاا ْن  -َصلاى َّللاا لَْست ِمما

 صحيح(«)يَْفَعلُهُ ُخيَََلءَ 

ِ  َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَالَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا َمْن َجرا ثَْوبَهُ ِمْن : »-َصلاى َّللاا

ِ فََكْيَف تَْصنَُع النَِّساُء بُِذيُولِهِ  ُ إلَْيِه قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ يَا َرُسوَل َّللاا نا قَاَل: اْلُخيَََلِء لَْم يَْنظُْر َّللاا

؛ قَاَل: تُْرِخينَهُ ِذَراًعا ََل يَِزْدَن تُْرِخينَهُ ِشْبًرا؛ قَالَْت: إَذْن  تَْنَكِشَف أَْقَداُمهُنا

 صحيح(«)َعلَْيهِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَبَا َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ فَقَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاا إْزَرةُ »يَقُوُل:  -َصلاى َّللاا

ْيِه فِيَما بَْينَهُ َوبَْيَن اْلَكْعبَْيِن، َوَما أَْسفَُل َذلَِك فِي اْلُمْؤِمِن إلَى أَْنَصاِف َساقَْيِه، ََل ُجنَاَح َعلَ 

ُ إلَى َمْن َجرا إَزاَرهُ بَطًَرا  .)صحيح(« النااِر، ََل يَْنظُُر َّللاا

ِ فِي ِحلٍّ َوََل فِ ■  ََلِة لَْيَس ِمْن َّللاا ي َعْن اْبِن َمْسُعوٍد أَناهُ قَاَل: اْلُمْسبُِل إَزاَرهُ فِي الصا

  َحَراٍم.

ُ إلَى ُمْسبٍِل.■   َوَعْن اْبِن َعبااٍس: ََل يَْنظُُر َّللاا

ََلةُ فِي ثَْوِب اْلَكافِِر َواْلفَاِسِق[م  ٤٨٨]َمْسأَلَةٌ الصَّ

ََلةُ َجائَِزةٌ فِي ثَْوِب اْلَكافِِر َواْلفَاِسِق، َما لَْم يُوقِْن فِيهَا َشْيئًا يَِجُب اْجتِنَابُهُ لِقَْولِ  ِ  َوالصا َّللاا

ِ »[ . َوقَْد َصحا ٨٨تََعالَى: }َخلََق لَُكْم َما فِي اْلَْرِض َجِميًعا{ ]البقرة:   -أَنا َرُسوَل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ؛ َونَْحُن َعلَى يَقِيٍن ِمْن طَهَاَرِة اْلقُْطِن، « َصلاى فِي ُجباٍة ُروِمياةٍ  -َصلاى َّللاا

وفِ  ، َوالشاْعِر، َواْلَوبَِر، َواْلُجلُوِد، َواْلَحِريِر لِلنَِّساِء؛ َوإِبَاَحِة ُكلِّ َذلَِك َواْلَكتااِن، َوالصُّ

فََمْن اداَعى نََجاَسةً أَْو تَْحِريًما لَْم يَُصداْق إَلا بَِدلِيٍل ِمْن نَصِّ قُْرآٍن أَْو ُسناٍة َصِحيَحٍة.. فَإِْن 

 ِ َم َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم صَ  -قِيَل: قَْد َحرا آنِيَتَهُْم إَلا بَْعَد َغْسلِهَا، َوإِْن لَْم يُوَجْد  -لاى َّللاا

ََلِة فِي ثِيَابِ   َغْيُرهَا قُْلنَا: نََعْم، َواآْلنِيَةُ َغْيُر الثِّيَاِب }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي ًا{.. َوإِبَاَحةُ الصا

، َوبِِه نَقُوُل.اْلُمْشِرِكيَن هَُو قَْوُل ُسْفيَاَن ال ، َوَداُود ْبِن َعلِيٍّ  ثاْوِريِّ



 

288 
 

ْعفََراِن[م َجاِل أَْن يَُصلَِّي َوقَْد َزْعفََر ِجْلَدهُ بِالزَّ  991]َمْسأَلَةٌ َوََل يُْجِزئ أََحًدا ِمْن الرِّ

ْعفََرانِ  َجاِل أَْن يَُصلِّي َوقَْد َزْعفََر ِجْلَدهُ بِالزا ، فَإِْن َصبََغ ثِيَابَهُ، َوََل يُْجِزئ أََحًدا ِمْن الرِّ

ْعفََراِن، أَْو َزْعفََر لِْحيَتَهُ، فََحَسٌن، َوَصََلتُهُ بُِكلِّ َذلَِك َجائَِزةٌ.  أَْو ِعَماَمتَهُ، بِالزا

ِ »َعْن أَنٍَس قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -نَهَى َرُسوُل َّللاا ُجلُ  -َصلاى َّللاا هََذا « . أَْن يَتََزْعفََر الرا

اٍد،  َجالِ »لَْفظُ إْسَماِعيَل، َولَْفظُ َحما  صحيح(«)َعْن التاَزْعفُِر لِلرِّ

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن أَبَي ُموَسى اْْلَْشَعِريا يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ََل يَْقبَُل : »-َصلاى َّللاا

ُ َصََلةَ َرُجٍل فِي َجَسِدِه َشْيٌء ِمْن َخلُوقٍ   صحيح(«)َّللاا

ِل اْلِهْجَرِة ِمْن إبَاَحتِِه  ْعفََراُن .. هََذا الناْهُي نَاِسٌخ لَِما َكاَن فِي أَوا قال المؤلف: اْلَخلُوُق الزا

َج  -َعلَْيِه الساََلُم  - ْحَمِن ْبَن َعْوٍف ِحيَن تََزوا ُجُل، إْذ َرأَى َعْبَد الرا َْلَْن يَتََزْعفََر الرا

 ْم يُْنِكْر َعلَْيِه..َوَعلَْيِه اْلَخلُوُق، فَلَ 

َعْن َزْيِد ْبِن أَْسلََم قَاَل: َرأَْيت اْبَن ُعَمَر يَُصفُِّر لِْحيَتَهُ بِاْلَخلُوِق، فَقُْلت: يَا أَبَا َعْبِد ■ 

ْحَمِن إناك تَُصفُِّر لِْحيَتَك بِاْلَخلُوِق قَاَل: ]  ِ »الرا ُ  -إنِّي َرأَْيُت َرُسوَل َّللاا َعلَْيِه َصلاى َّللاا

ْبِغ أََحبا إلَْيِه ِمْنهَا؛ َولَقَْد َكاَن يَْصبُُغ بِهَا  -َوَسلاَم  يَُصفُِّر بِهَا لِْحيَتَهُ َولَْم يَُكْن َشْيٌء ِمْن الصا

 صحيح(«)ثِيَابَهُ ُكلاهَا َحتاى ِعَماَمتَهُ 

ُجِل أَْن يَُصفَِّق بِيََدْيِه فِي َصََل   990تِِه[م]َمْسأَلَةٌ َوََل يَِحلُّ لِلرَّ

ُجِل أَْن يَُصفَِّق بِيََدْيِه فِي َصََلتِِه، فَإِْن فََعَل َوهَُو َعالٌِم بِالناْهِي بََطلَْت  َوََل يَِحلُّ لِلرا

ا اْلَمْرأَةُ فَُحْكُمهَا إْن نَابَهَا َشْيٌء فِي  َصََلتُهُ؛ لَِكْن إْن نَابَهُ َشْيٌء فِي َصََلتِِه فَْليَُسبِّْح َوأَما

 ا أَْن تَُصفَِّق بِيََدْيهَا، فَإِْن َسباَحْت: فََحَسٌن.َصََلتِهَ 

 -أقوال الفقهاء:

، َوَداُود.■  قول المؤلف هو قول: الشاافِِعيِّ

ُجُل ُمِريًدا إْفهَاَم َغْيِرِه بِأَْمٍر َما: بََطلَْت َصََلتُهُ .)أبو حنيفة(■   إْن َسباَح الرا

 ُح.)مالك(ََل تَُصفُِّق اْلَمْرأَةُ بَْل تَُسبِّ ■ 

 -اِلحاديث:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -إنا النااَس َصفاُحوا إْذ َرأَْوا َرُسوَل َّللاا َجاُءوهُْم يَُصلُّوَن  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َخْلَف أَبِي بَْكٍر، َوإِنا َرُسوَل َّللاا ْم إَذا َرابَكُ »قَاَل لَهُْم إْذ َسلاَم  -َصلاى َّللاا

ََلةِ  َجاُل َوْليَُصفِّْح النَِّساُء فِي الصا  صحيح(«)أَْمٌر فَْليَُسبِّْح الرِّ

ْرُب  قال المؤلف: ََل ِخََلَف فِي أَنا التاْصفِيَق، َوالتاْصفِيَح بَِمْعنًى َواِحٍد، َوهَُو الضا

ينَا َعْن أَبِي هُ  ، بِإِْحَدى َصْفَحتَْي اْْلَُكفِّ َعلَى اْْلُْخَرى َوُروِّ َرْيَرةَ، َوأَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ

َجاِل، َوالتاْصفِيُق لِلنَِّساِء  َحابَِة  -أَناهَُما قَاََل: التاْسبِيُح لِلرِّ  -َوََل يُْعَرُف لَهَُما ِمْن الصا

ُ َعْنهُْم  ِ  -َرِضَي َّللاا ََلةُ ُمَخالٌِف َوإِناَما َجاَز التاْسبِيُح لِلنَِّساِء، ِْلَناهُ ِذْكٌر َّلِلا  تََعالَى َوالصا

. ِ َعزا َوَجلا  َمَكاٌن لِِذْكِر َّللاا

 999]َمْسأَلَةٌ َوََل يَِحلُّ لِْلَمْرأَِة إَذا َشِهَدْت اْلَمْسِجَد أَْن تََمسَّ ِطيبًا[م

َصََلتُهَا؛ َسَواٌء فِي َوََل يَِحلُّ لِْلَمْرأَِة إَذا َشِهَدْت اْلَمْسِجَد أَْن تََمسا ِطيبًا، فَإِْن فََعلَْت بَطَلَْت 

لََواِت.  َذلَِك اْلُجُمَعةُ، َواْلَعتََمةُ، َواْلِعيُد، َوَغْيُر َذلَِك ِمْن َجِميِع الصا
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  -اِلحاديث:

 ■ ِ ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَالَْت: قَاَل لَنَا َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َزْينََب اْمَرأَِة َعْبِد َّللاا َصلاى َّللاا

 صحيح(«)إَذا َشِهَدْت إْحَداُكنا اْلَمْسِجَد فَََل تََمسا ِطيبًا: »-

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنا َرُسوَل َّللاا ِ »قَاَل:  -َصلاى َّللاا ََل تَْمنَُعوا إَماَء َّللاا

ِ، َولَِكْن يَْخُرْجَن َوهُنا تَفََِلتٌ   صحيح(«)َمَساِجَد َّللاا

: إْن أَْمَكَن اْلَمْرأَةَ أَْن تَتَطَياَب يَْوَم اْلُجُمَعِة ِطيبًا تَْذهَُب ِريُحهُ قَْبَل اْلُجُمَعِة قَ  اَل المؤلفٌّ

 لَهَا.فََذلَِك َعلَْيهَا؛ َوإَِلا فَََل بُدا لَهَا ِمْن تَْرِك الطِّيِب أَْو تَْرِك اْلُجُمَعِة؛ أَيُّ َذلَِك فََعلَْت فَُمبَاٌح 

 999]َمْسأَلَةٌ َصََلة الواصلة[م

َوََل يَِحلُّ لِْلَمْرأَِة أَْن تَُصلَِّي َوِهَي َواِصلَةٌ َشْعَرهَا بَِشْعِر إْنَساٍن، أَْو َغْيِرِه، أَْو بُِصوٍف، 

ا الاتِي تَُضفُِّر َغِديَرتَهَا أَْو َغَدا ُجُل أَْيًضا. َوأَما ئَِرهَا بَِخْيٍط أَْو بِأَيِّ َشْيٍء َكاَن؛ َوَكَذلَِك الرا

ٍة، أَْو َذهٍَب؛ فَلَْيَسْت َواِصلَةً،  ِمْن َحِريٍر، أَْو ُصوٍف أَْو َكتااٍن، أَْو قُْطٍن، أَْو َسْيٍر أَْو فِضا

 َوََل إْثَم َعلَْيهَا. َوََل َصََلةَ لِلاتِي تَُعظُِّم َرْأَسهَا بَِشْيٍء تَْختَِمُر َعلَْيِه.

 :اِلحاديث

يِق تَقُوُل  عن أَْسَماَء بِْنتَ ■ دِّ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َسأَلَْت اْمَرأَةٌ النابِيا »أَبِي بَْكٍر الصِّ  -َصلاى َّللاا

ْجتُهَا، أَفَأَِصلُ  َرَق َشْعُرهَا َوإِنِّي َزوا ِ، إنا اْبنَتِي أََصابَْتهَا اْلَحْصبَةُ فَاما  فَقَالَْت: يَا َرُسوَل َّللاا

 ُ  صحيح(«)اْلَواِصلَةَ َواْلَمْوُصولَةَ  فِيِه قَاَل: لََعْن َّللاا

ِ »َعْن ُمَعاِويَةَ أَناهُ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَيُّهَا النااُس، إنا َرُسوَل َّللاا نَهَاُكْم َعْن  -َصلاى َّللاا

وِر، َوَجاَء بِِخْرقٍَة َسْوَداَء فَأَْلقَاهَا بَْيَن أَْيِديِهْم قَاَل: هَُو هََذا  تَْجَعلُهُ اْلَمْرأَةُ فِي َرْأِسهَا ثُما الزُّ

 صحيح(«)تَْختَِمُر َعلَْيهِ 

 999]َمْسأَلَةٌ بَيَان أَْن ِمْن َوَصل  َشَعره ِمْن النَِّساء ملعون[م

ا الاتِي تَتََولاى َوْصَل َشْعِر َغْيِرهَا، َواْلَواِشَمةُ، َواْلُمْستَْوِشَمةُ   َواْلَوْشُم: الناْقُش فِي -َوأَما

َصةُ  -اْلِجْلِد ثُما يُْعَمُل بِاْلُكْحِل اْْلَْسَوِد  َوالناْمُص هَُو نَْتُف  -َواْلُمتَفَلَِّجةُ َوالنااِمَصةُ َواْلُمتَنَمِّ

ِ َعزا  -الشاْعِر ِمْن اْلَوْجِه  فَُكلُّ َمْن فََعلَْت َذلَِك فِي نَْفِسهَا، أَْو فِي َغْيِرهَا فََمْلُعونَاٌت ِمْن َّللاا

ِ وَ  ا اللاْعنَةُ فَقَْد َصحا لَْعُن ُكلِّ َمْن َذَكْرنَا َعْن َرُسوِل َّللاا ةٌ أَما َصلاى  -َجلا َوَصلََواتُهُنا تَاما

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ا تََماُم َصََلتِِهنا فَإِناهُنا بَْعَد ُحُصوِل هَِذِه اْْلَْعَماِل فِيِهنا َوِمْنهُنا ََل -َّللاا . َوأَما

ا ُكلَِّف َسقَطَ َعْنهُ. قَاَل تََعالَى: }َل  ِق ِمْن تِْلَك اْْلَْحَواِل، َوَمْن َعَجَز َعما يَْقِدْرَن َعلَى التابَرُّ

ا اْلَواِصلَةُ فِي َشْعِر نَْفِسهَا فَقَاِدَرةٌ َعلَى إَزالَتِِه، فَإَِذا ُ نَْفًسا إَِل ُوْسَعهَا{ .. َوأَما لَْم  يَُكلُِّف َّللاا

، فَلَْم تَُصلِّ َكَما تُِزلْ  ِ َعزا َوَجلا هُ فَقَْد اْستَْصَحْبت فِي َصََلتِهَا َعَمًَل ِهَي فِيِه َعاِصيَةٌ َّلِلا

ِ تََعالَى التاْوفِيُق. -أُِمَرْت فَََل َصََلةَ لَهَا   َوبِاَّلَلا

ََلةُ َعلَى ظَْهِر اْلَكْعبَِة َوَعلَى أَبِي قُبَْيٍس َوَعلَى ُكلِّ َسقْ   999ٍف بَِمكَّةَ[م]الصَّ

ََلةُ َجائَِزةٌ َعلَى ظَْهِر اْلَكْعبَِة، َوَعلَى أَبِي قُبَْيٍس، َوَعلَى ُكلِّ َسْقٍف بَِمكاةَ، َوإِْن َكاَن  َوالصا

 أَْعلَى ِمْن اْلَكْعبَِة، َوفِي َجْوِف اْلَكْعبَِة أَْينََما ِشْئت ِمْنهَا، اْلفَِريَضةُ َوالناافِلَةُ َسَواٌء.. َوُكلُّ 

داَد فََما َمَكان أَْعلَى ِمْن اْلَكْعبَِة فَإِناَما َعلَْينَا ُمقَابَلَةُ ِجهَةَ اْلَكْعبَِة فَقَْط؛ َوقَْد هُِدَمْت اْلَكْعبَةُ لِتُجَ 

 قَاَل أََحٌد بِبُْطََلِن َصََلِة اْلُمْسلِِميَن.
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 -أقوال الفقهاء:

 ، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوَغْيِرِهْم.قول المؤلف هو قول: أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشاافِِعيِّ ■

ََلةُ فِي َجْوِف اْلَكْعبَة الفرض خاصة ويجوز التنفِل.)مالك(■   ََل تَُجوُز الصا

 -اِلحاديث:

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َدَخَل َرُسوُل َّللاا اْلَكْعبَةَ َوأَُساَمةُ ْبُن  -َصلاى َّللاا

، فَأَْغلَقَهَا َعلَْيِه َوَمَكَث فِيهَا، فََسأَْلُت بََِلًَل ِحيَن َزْيٍد، وَ  بََِلٌل، َوُعْثَماُن ْبُن طَْلَحةَ اْلَحَجبِيُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َخَرَج: َما َصنََع النابِيُّ  قَاَل: َجَعَل َعُموًدا َعْن يََساِرِه َوَعُموَدْيِن  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)ثَةَ أَْعِمَدٍة ِمْن َوَرائِِه ثُما َصلاىَعْن يَِمينِِه َوثَََل 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: َما قَاَل أََحٌد قَطُّ إنا َصََلتَهُ اْلَمْذُكوَرةَ  َكانَْت إلَى  -َصلاى َّللاا

ََلُم  ْسِجٌد، َوبَاِطَن اْلَكْعبَِة أَْطيَُب َعلَى أَنا اْْلَْرَض ُكلاهَا مَ  -َغْيِر اْلقِْبلَِة، َوقَْد نَصا َعلَْيِه السا

اْْلَْرِض َوأَْفَضلُهَا، فَِهَي أَْفَضُل اْلَمَساِجِد َوأَْوََلهَا بَِصََلِة اْلفَْرِض َوالناافِلَِة. َوََل يَُجوُز 

اِكِب، أَْو اْلَخائِِف، أَْو اْلَمِريِض أَْن يَُصلِّي نَافِلَةً إلَى َغْيِر اْلقِْبلَةِ  ، َوالتاْفِريُق بَْيَن لَِغْيِر الرا

 اْلفَْرِض َوالناافِلَِة بََِل قُْرآٍن َوََل ُسناٍة َوََل إْجَماٍع َخطَأٌ..

 999]َمْسأَلَةٌ َصلَّى َوفِي قِْبلَتِِه ُمْصَحٌف[م

ْد ِعبَاَدةَ اْلُمْصَحِف؛ إذْ  لَْم يَأِْت  َوَمْن َصلاى َوفِي قِْبلَتِِه ُمْصَحٌف فََذلَِك َجائٌِز، َما لَْم يَتََعما

، َوََل إْجَماَع، بِاْلَمْنِع ِمْن َذلَِك.  نَصٌّ

 999]َمْسأَلَةٌ َصلَّى َوفِي قِْبلَتِِه نَاٌر أَْو َكنِيَسةٌ أَْو بِيَعةٌ أَْو بَْيُت نَاٍر[م

ْو إْنَساٌن، َوَمْن َصلاى َوفِي قِْبلَتِِه نَاٌر، أَْو َحَجٌر، أَْو َكنِيَسةٌ، أَْو بِيَعةٌ، أَْو بَْيُت نَاٍر، أَ 

َحاَشا اْلَكْلِب، َواْلِحَماِر، َوَغْيِر  -ُمْسلٌِم، أَْو َكافٌِر، أَْو َحائٌِض، أَْو أَيٌّ ِجْسٍم َكاَن 

ا َذَكْرنَا  -اْلُمْضَطِجَعِة ِمْن النَِّساء  فَُكلُّ َذلَِك َجائٌِز، ِْلَناهُ لَْم يَأِْت بِاْلفَْرِق بَْيَن َشْيٍء ِمما

اْْلَْجَساِم ُكلِّهَا قُْرآٌن َوََل ُسناةٌ َوََل إْجَماٌع. َوََل بُدا ِمْن أَْن يَُكوَن بَْيَن يََدْي  َوبَْيَن َسائِرِ 

 اْلُمَصلِّي ِجْسٌم ِمْن أَْجَساِم اْلَعالَِم..

ََلةُ فِي اْلبَْيَعِة َواْلَكنِيَسِة َوبَْيِت النَّاِر[م  999]َمْسأَلَةٌ الصَّ

ََلةُ فِي اْلبَْيعَ  َما اْجتَنََب اْلبَْوَل َواْلفَْرَث َوالداَم  -ِة، َواْلَكنِيَسِة، َوبَْيِت النااِر َواْلَمْجَزَرِة َوالصا

َوَعلَى قَاِرَعِة الطاِريِق، َوبَْطِن اْلَواِدي، َوَمَواِضِع اْلَخْسِف؛ َوإِلَى اْلبَِعيِر َوالنااقَِة،  -

ِث، َوالنِّيَاِم َوفِي ُكلِّ َموْ   : َجائَِزةٌ..-ِضٍع َولِلتاَحدُّ

 -اِلحاديث واآلثار:

ُل قَاَل: »َعْن أَبِي َذرٍّ قَاَل: ■  ِ، أَيُّ َمْسِجٍد ُوِضَع فِي اْْلَْرِض أَوا قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاا

بَُعوَن َسنَةً، اْلَمْسِجُد اْلَحَراُم، قُْلُت: ثُما أَيُّ قَاَل: اْلَمْسِجُد اْْلَْقَصى، قُْلُت: َكْم بَْينَهَُما قَاَل أَرْ 

، فَهَُو َمْسِجدٌ  ََلةُ فََصلِّ  )صحيح(« ثُما َحْيثَُما أَْدَرَكْتَك الصا

ََلةُ فِيِه َجائَِزةٌ، َحاَشا َما َجاَء الناصُّ ِمْن  قال المؤلف: َوُكلُّ َما َذَكْرنَا ِمْن اْْلَْرِض، فَالصا

بِِل، َوالْ  ََلِة فِيِه َكَعطَِن اْْلِ اِم، َواْلَمْقبََرِة، َوإِلَى قَْبٍر َوَعلَْيِه، َواْلَمَكاِن اْلَمْنِع ِمْن الصا َحما

ََلِة فِي  َراِر فَقَْط َوإِناَما َجاَء الناْهُي َعْن الصا اْلَمْغُصوِب، َوالناِجِس، َوَمْسِجِد الضِّ

ِ اْلَحَراِم، ِمْن طَِريِق َزْيِد ْبِن َجبِيَرةَ  ، َوهَُو ََل َشْيَء ، . َوِمْن اْلَمْجَزَرِة، َوظَْهِر بَْيِت َّللاا



 

291 
 

ََلِة فِي  ِ ْبِن َصالٍِح َكاتِِب اللاْيِث َوهَُو َضِعيٌف. َوَجاَء الناْهُي َعْن الصا طَِريِق َعْبِد َّللاا

ََلِة َعلَى  َمْوِضِع اْلَخْسِف ِمْن طَِريِق اْبِن لَِهيَعةَ، َوهَُو ََل َشْيَء ، َوَجاَء الناْهُي َعْن الصا

 الطاِريِق ِمْن طَِريِق اْلَحَسِن َعْن َجابٍِر، َوََل يَِصحُّ َسَماُع اْلَحَسِن ِمْن َجابٍِر. قَاِرَعةِ 

وِف[م ََلةُ َعلَى اْلُجلُوِد َوالصُّ  992]َمْسأَلَةٌ الصَّ

وِف، َوَعلَى ُكلِّ َما يَُجوُز اْلقُُعوُد َعلَْيهِ  ََلةُ َجائَِزةٌ َعلَى اْلُجلُوِد، َوَعلَى الصُّ إَذا َكاَن  َوالصا

  طَاِهًرا. َوَجائٌِز لِْلَمْرأَِة أَْن تَُصلَِّي َعلَى اْلَحِريِر.

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوَغْيِرِهْم.■  قول المؤلف هو قول: أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشاافِِعيِّ

ََلةُ إَلا َعلَى التَُّراِب َواْلبَْطَحاِء.)صحيح(■   ََل تَُجوُز الصا

ََلةُ َعلَى َغْيِر اْْلَْرِض أَْو َما تُْنبُِت اْْلَْرُض.)مالك(■   تُْكَرهُ الصا

 -اآلثار:

 َعْن اْبِن َمْسُعوٍد: أَناهُ َصلاى َعلَى َمْسِح َشْعٍر.)صحيح(■ 

َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب: أَناهُ َكاَن يَْسُجُد فِي َصََلتِِه َعلَى َعْبقَِريٍّ َوهَُو بَِساطُ ■َ

 وف.)صحيح(صُ 

َعْن اْبِن َعبااٍس: أَناهُ َسَجَد فِي َصََلتِِه َعلَى طُْنفَُسٍة َوِهَي بَِساطُ ُصوٍف.)صحيح ■ٍَ 

 وعن أبي الدرداء وشريح والزهري والحسن مثل ذلك(

ُجوِد َعلَى َما بَْينَ   991يََدْيِه[م ]َمْسأَلَةٌ ُزوِحَم يَْوَم اْلُجُمَعِة أَْو َغْيِرَها فَلَْم يَْقِدْر َعلَى السُّ

ُجوِد َعلَى َما بَْيَن يََدْيِه، فَْليَْسُجْد  َوَمْن ُزوِحَم يَْوَم اْلُجُمَعِة أَْو َغْيِرهَا فَلَْم يَْقِدْر َعلَى السُّ

َعلَى ِرْجِل َمْن يَُصلِّي بَْيَن يََدْيِه أَْو َعلَى ظَْهِرِه َويُْجِزئُهُ. َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، 

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن،وطاوس ومجاهد َوَغْيِرِهْم. َوقَاَل َمالٌِك: ََل يَُجوُز َذلَِك..َوالشاافِ   ِعيِّ

َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب قَاَل: إَذا اْشتَدا اْلَحرُّ فَْليَْسُجْد أََحُدُكْم َعلَى ثَْوبِِه، َوإَِذا اْشتَدا ■ 

َحاُم فَْليَْسُجْد َعلَى ظَْهِر َرُجٍل.)ص  حيح(الزِّ

َماِم أَْن يَُصلَِّي فِي َمَكان أَْرفََع ِمْن َمَكاِن َجِميِع اْلَمأُْموِميَن، َوفِي أَْخفََض  ]َمْسأَلَةٌ لِْْلِ

 990ِمْنهُ[م

َماِم أَْن يَُصلَِّي فِي َمَكان أَْرفََع ِمْن َمَكاِن َجِميِع اْلَمأُْموِميَن، َوفِي أَْخفََض ِمْنهُ؛  َوَجائٌِز لِْْلِ

ُجوُد فََحَسٌن؛ َوإَِلا فَإَِذا أََراَد َسَواٌء فِ  ةُ، َواْْلَْكثَُر، َواْْلَقَلُّ فَإِْن أَْمَكنَهُ السُّ ي ُكلِّ َذلَِك اْلَعاما

ُجوَد فَْليَْنِزْل َحتاى يَْسُجَد َحْيُث يَْقِدُر، ثُما يَْرِجُع إلَى َمَكانِِه َ.. َوالتاْحِريُم َوالتاْحلِيُل  السُّ

ََلِة فِي  َوالتاْحِديدُ  َماِم فِي الصا بَْينَهَُما ََل يَِحلُّ إَلا بِقُْرآٍن أَْو ُسناٍة. َولَئِْن َكاَن ُوقُوُف اْْلِ

َمَكان أَْرفََع ِمْن اْلَمأُْموِميَن بِِمْقَداِر أُْصبٍُع َحََلًَل، فَإِناهُ لََحََلٍل بِأُْصبٍُع بَْعَد أُْصبٍُع، َحتاى 

أَْكثََر، َولَئِْن َكانَْت اْْلَْلُف قَاَمةً َحَراًما فِي َذلَِك فَإِناهُ لََحَراٌم ُكلُّهُ إلَى قَْدِر يَْبلَُغ أَْلَف قَاَمٍة وَ 

..  اْْلُْصبُِع فَأَقَلا

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَمان أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، َواللاْيُث ْبُن ■ قول المؤلف هو قول: َوهَُو قَْوُل الشاافِِعيِّ

، َوَغْيُرهُْم.سَ   ْعٍد، َواْلبَُخاِريُّ
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َماِم فِي اْلُعلُوِّ طَائِفَةٌ َجاَزْت َصََلتُهُ بِاَلاِذيَن أَْسفَُل َوإَِلا   َل يجوز ذلك■ إَل إذْا َكاَن َمَع اْْلِ

، َوأََجاَزهُ مَ  الٌِك فِي فَََل .)أبو حنيفة ومالك َوأََجاَزهُ أَبُو َحنِيفَةَ فِي ِمْقَداِر قَاَمٍة فَأَقَلا

 اَِلْرتِفَاِع اْليَِسيِر(

 -اِلحاديث:

ِ »عن َسْهِل ْبِن َسْعٍد ٌ: ■ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرأَْيُت َرُسوَل َّللاا يَْعنِي  -قَاَم َعلَْيِه  -َصلاى َّللاا

فََع فَنََزَل اْلقَْهقََرى َحتاى فََكباَر َوَكباَر النااُس، َوَراَءهُ َوهَُو َعلَى اْلِمْنبَِر، ثُما رَ  -َعلَى اْلِمْنبَِر 

َسَجَد فِي أَْصِل اْلِمْنبَِر، ثُما َعاَد َحتاى فََرَغ ِمْن آِخِر َصََلتِِه، ثُما أَْقبََل َعلَى النااِس فَقَاَل: يَا 

وا بِي َولِتَْعلَُموا َصََلتِي  صحيح(«)أَيُّهَا النااُس، إنِّي إناَما َصنَْعُت هََذا لِتَأْتَمُّ

َماِم فِي َمَكان أَْرفََع ِمْن َمَكاِن  قال المؤلف: : ََل بَيَاَن أَْبيََن ِمْن هََذا فِي َجَواِز َصََلِة اْْلِ

َماِم فِي َمَكان أَْرفََع ِمْن  اْلَمأُْموِميَن َواْحتَجا اْلُمَخالِفُوَن بَِخبٍَر فِيِه الناْهُي َعْن َصََلِة اْْلِ

، َوهَُو َضِعيٌف..َمَكاِن اْلَمأُْموِميَن َوهَُو خَ  ِ اْلبَُكائِيُّ  بٌَر َساقِطٌ، اْنفََرَد بِِه ِزيَاُد ْبُن َعْبِد َّللاا

ًضا[ َستأ َفرأ ََلِة َولَيأ ُة ِفي الصَّ َتَحبَّ َماُل الأُمسأ َعأ   ]اْلأ

تَْكبِيَرِة ]َمْسأَلَةٌ َرْفُع اْليََدْيِن ِعْنَد ُكلِّ ُرُكوٍع َوُسُجوٍد َوقِيَاٍم َوُجلُوٍس، ِسَوى 

ْحَراِم[  999ماْْلِ

 -أقوال الفقهاء:

ْحَراِم َعلَى ظَْلٍع ■  لِهَا ِعْنَد تَْكبِيَرِة اْْلِ ََلِة إَلا فِي أَوا ََل ترفْع اْليََدان فِي َشْيٍء ِمْن الصا

 أَْيًضا.

 فََرْفٌع يَِسيٌر .)رواية ابن القاسم عن مالك( -إْن َكاَن  -َوَرأَْوهُ أَْيًضا 

ًَل  َرْفعِ ■  ْحَراِم أَوا ََلِة.)أبو  -ُسناةً ََل فَِريَضةً  -اْليََدْيِن لِْْلِ يمنع ِمْنهُ فِي بَاقِي الصا ََ َو

 حنيفة وأصحابه(

ُكوِع.)قول الشافعي ■  ْفِع ِمْن الرُّ ُكوِع، َوِعْنَد الرا ْحَراِم، َوِعْنَد الرُّ َرْفَع اْليََدْيِن ِعْنَد اْْلِ

َوأَْصَحابِِهْم ِرَوايَةُ أَْشهََب، َواْبِن َوْهٍب، َوأَبِي اْلُمْصَعِب،  واحمد َوأَبِي ُسلَْيَماَن،

ْحَمِن ْبِن َسابٍِط، َواْلَحَسِن، َواْلقَاِسِم، َوَسالٍِم، َوَعطَاٍء،  َوَغْيِرِهْم، َعْن َمالٍِك وَعْبِد الرا

، َوقَتَاَدةَ، َواْلَحَسِن ْبِن ُمْسلٍِم َوطَاُوٍس، َوُمَجاِهٍد، َواْبِن ِسيِريَن، َونَافٍِع َمْولَى اْبِن ُعَمرَ 

ِ ْبِن ِدينَاٍر، َوَمْكُحوٍل، َوُمْعتَِمِر ْبِن ُسلَْيَماَن، َويَْحيَى ْبِن َسِعيٍد  َواْبِن أَبِي نَِجيٍح، َوَعْبِد َّللاا

، َوإِْسَماِعيَل ْبِن ُعلَياةَ، َواللاْيِث  ْحَمِن ْبِن َمْهِديِّ ، اْلقَطااِن، َوَعْبِد الرا ْبِن َسْعٍد، َواْْلَْوَزاِعيُّ

ِ ْبِن اْلُمبَاَرِك َواْبِن  ، َوَجِريِر ْبِن َعْبِد اْلَحِميِد َوَعْبِد َّللاا َوُسْفيَاَن ْبِن ُعيَْينَةَ، َواْلُحَمْيِديِّ

، َوُمَحما  ِد ْبِن نَْصٍر اْلَمْرَوِزيِّ ، َوأَبِي ثَْوٍر، َوُمَحما ِد ْبِن َجِريٍر َوْهٍب، َوإِْسَحاَق، َواْلُمَزنِيِّ

ِد ْبِن نَُمْيٍر،  بِيِع َوُمَحما ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم، َوالرا ، َواْبِن اْلُمْنِذِر، َواْبنَْي َعْبِد َّللاا الطابَِريِّ

، َويَِزيَد ْبِن هَاُروَن، َوَغْيِرِهْم(  َويَْحيَى ْبِن َمِعيٍن، َوَعلِيِّ ْبِن اْلَمِدينِيِّ

ُ َرْفَع اْليََدْيِن عِ ■  ِع، َوِعْنَد ُكلِّ قَْوِل: َسِمَع َّللاا ََلِة، اْلفَْرِض َوالتاطَوُّ ْنَد ُكلِّ تَْكبِيٍر فِي الصا

 لَِمْن َحِمَدهُ.

 -اِلحاديث واآلثار:
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ِ »َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَََل أُِريُكْم َصََلةَ َرُسوِل َّللاا ؟ فََرفََع -َصلاى َّللاا

ِل تَْكبِيَرٍة ثُما لَْم يَُعدْ   صحيح(«)يََدْيِه فِي أَوا

ْحَراِم لَْيَس فَْرًضا فَقَْط..  قال المؤلف: َولَْيَس فِيِه إَلا أَنا َرْفَع اْليََدْيِن فِيَما َعَدا تَْكبِيَرِة اْْلِ

ا َصحا َخبَُر اْبِن  يَُصلِّي َرافًِعا يََدْيِه ِعْنَد ُكلِّ َرْفعٍ  -َعلَْيِه الساََلُم  -َوَكاَن  َوَخْفٍض، لَِكْن لَما

ْحَراِم: ُسناةٌ َونَْدٌب فَقَْط.. َوإِْن َكاَن  َمْسُعوٍد َعلِْمنَا أَنا َرْفَع اْليََدْيِن فِيَما َعَدا تَْكبِيَرِة اْْلِ

، َواْبُن َمْسُعوٍد  ُ َعْنهَُما  -َعلِيٌّ ُن ُعَمَر، َواْبُن َعبااٍس، ََل يَْرفََعاِن، فَقَْد َكاَن ابْ  -َرِضَي َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوَجَماَعةٌ ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاا  يَْرفَُعوَن.. -َصلاى َّللاا

ِ ْبِن ُعَمَر ِ: ■  ِ »عن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َكاَن يَْرفَُع يََدْيِه َحْذَو  -َصلاى َّللاا

ُكوِع، َرفََعهَُما َمْنكِ  ُكوِع، َوإَِذا َرفََع َرْأَسهُ ِمْن الرُّ ََلةَ، َوإَِذا َكباَر لِلرُّ بَْيِه إَذا اْفتَتََح الصا

ُجودِ   صحيح(«)أَْيًضا َكَذلَِك، َوَكاَن ََل يَْفَعُل َذلَِك فِي السُّ

ََلِة َعْن َجابِِر ْبنِ  ينَا هََذا اْلفِْعَل فِي الصا ِ، َوأَبِي َسِعيٍد، َوأَبِي  قال المؤلف َوُروِّ َعْبِد َّللاا

ْرَداِء َواْبِن َعبااٍس..وأبي موسى اْلشعري. ْرَداِء، َوأُمِّ الدا  الدا

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن أَبِيِه َعْن النابِيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْبِد َّللاا أَناهُ َكاَن يَْرفَُع يََدْيِه : »-َصلاى َّللاا

ُكوِع، َوإَِذا قَاَم ِمْن إَذا َجاَء ا ََلةَ، َوإَِذا أََراَد أَْن يَْرَكَع. َوإَِذا َرفََع َرْأَسهُ ِمْن الرُّ لصا

ْكَعتَْيِن يَْرفَُع يََدْيِه فِي َذلَِك ُكلِّهِ   )صحيح(« الرا

ََلِة َكباَر َوَرفََع »َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر: ■  يََدْيِه، َوإَِذا قَاَل: أَناهُ َكاَن إَذا َدَخَل فِي الصا

ْكَعتَْيِن َرفََع يََدْيهِ  ُ لَِمْن َحِمَدهُ َرفََع يََدْيِه، َوإَِذا قَاَم ِمْن الرا ، َوَرفََع اْبُن ُعَمَر َذلَِك « َسِمَع َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم .)صحيح( -إلَى النابِيِّ   َصلاى َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يُّ َكاَن النابِ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ■  ْكَعتَْيِن َكباَر  -َصلاى َّللاا إَذا قَاَم فِي الرا

 )صحيح(« َوَرفََع يََدْيهِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن أَبَي ُحَمْيٍد السااِعِديا فِي َعَشَرٍة ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاا  -َصلاى َّللاا

 فِيِهْم أَبُو قَتَاَدةَ.

ِ »أَبُو ُحَمْيٍد:  فَقَالَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنَا أَْعلَُمُكْم بَِصََلِة َرُسوِل َّللاا قَالُوا: فَلَِم؟  -َصلاى َّللاا

ِ َما ُكْنَت بِأَْكثَِرنَا تَبَِعةً َوََل أَْقَدِمنَا لَهُ ُصْحبَةً قَاَل: بَلَى قَالُوا: فَاْعِرْض؟ فَقَاَل: َكانَ   فََوَّللَاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َرُسوُل َّللاا ََلِة يَْرفَُع يََدْيِه َحتاى يَُحاِذَي بِِهَما  -َصلاى َّللاا إَذا قَاَم إلَى الصا

 يََدْيِه َمْنِكبَْيِه، ثُما يَُكبُِّر َحتاى يَقِرا ُكلُّ َعْظٍم فِي َمْوِضِعِه ُمْعتَِدًَل ثُما يَْقَرأُ ثُما يَُكبُِّر فَيَْرفَعُ 

يَُحاِذَي بِِهَما َمْنِكبَْيِه ثُما يَْرَكُع َويََضُع َراَحتَْيِه َعلَى ُرْكبَتَْيِه ثُما يَْعتَِدُل، فَََل يَُصبُّ َحتاى 

ُ لَِمْن َحِمَدهُ، ثُما يَْرفَُع يََدْيِه َحتاى يُحَ  اِذَي َرْأَسهُ َوََل يُْقنُِع ثُما يَْرفَُع َرْأَسهُ فَيَقُوُل: َسِمَع َّللاا

 «بَْيهِ َمْنكِ 

ْكَعتَْيِن َكباَر َوَرفََع يََدْيِه َحتاى يَُحاِذَي بِِهَما َمْنِكبَْيِه »َوَذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه  ثُما إَذا قَاَم ِمْن الرا

ََلِة، ثُما يَْصنَُع َذلَِك فِي بَقِياِة َصََلتِِه   -ِث َوَذَكَر بَاقَِي اْلَحِدي -َكَما َكباَر ِعْنَد اْفتِتَاِح الصا

 )صحيح(« قَالُوا: َصَدْقَت هََكَذا َكاَن يَُصلِّي

ِ »َعْن َوائِِل ْبِن ُحْجٍر قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َصلاْيُت َمَع َرُسوِل َّللاا فََكاَن إَذا  -َصلاى َّللاا

َل يََدْيِه فِي ثَْوبِِه، فَإَِذا أََراَد أَْن َكباَر َرفََع يََدْيِه، ثُما اْلتََحَف، ثُما أََخَذ ِشَمالَهُ بِيَِمينِِه َوأَْدخَ 
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ُكوِع َرفََع يََدْيِه، ثُما سَ  َجَد، يَْرَكَع أَْخَرَج يََدْيِه ثُما َرفََعهَُما، َوإَِذا أََراَد أَْن يَْرفََع َرْأَسهُ ِمْن الرُّ

ُجوِد أَ  ْيًضا َرفََع يََدْيِه، َحتاى فََرَغ ِمْن َوَوَضَع َوْجهَهُ بَْيَن َكفاْيِه، َوإَِذا َرفََع َرْأَسهُ ِمْن السُّ

ُد ْبُن ُجَحاَدةَ: فََذَكْرُت َذلَِك لِْلَحَسِن ْبِن أَبِي اْلَحَسِن فَقَاَل: ِهَي َصََلةُ  َصََلتِِه. قَاَل ُمَحما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا  )صحيح(« هُ فََعلَهُ َمْن فََعلَهُ َوتََرَكهُ َمْن تََركَ  -َصلاى َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرأَى النابِيا »َعْن َمالِِك ْبِن اْلُحَوْيِرِث: ■  َرفََع يََدْيِه فِي َصََلتِِه  -َصلاى َّللاا

إَذا َرَكَع، َوإَِذا َرفََع َرْأَسهُ ِمْن ُرُكوِعِه َوإَِذا َسَجَد، َوإَِذا َرفََع َرْأَسهُ ِمْن ُسُجوِدِه َحتاى 

 صحيح(«)بِِهَما فُُروَع أُُذنَْيهِ  يَُحاِذيَ 

ِ »َعْن أَنٍَس: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا ُكوِع  -َصلاى َّللاا َكاَن يَْرفَُع يََدْيِه فِي الرُّ

ُجودِ   صحيح(«)َوالسُّ

ََلِة، َوإِذَ ■  ا َرَكَع، َوإَِذا قَاَل: َسِمَع َعْن اْبِن ُعَمَر: أَناهُ َكاَن يَْرفَُع يََدْيِه إَذا َدَخَل فِي الصا

ْكَعتَْيِن، يَْرفَُعهَُما إلَى ثَْديَْيِه.)صحيح( ُ لَِمْن َحِمَدهُ، َوإَِذا َسَجَد، َوبَْيَن الرا  َّللاا

 -قال المؤلف: هََذا إْسنَاٌد ََل َداِخلَةَ فِيِه، َوَما َكاَن اْبُن ُعَمَر لِيَْرِجَع إلَى ِخََلِف َما َرَوى 

ُجوِد  ِمْن تَْركِ  ْفِع ِعْنَد السُّ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -إَلا َوقَْد َصحا ِعْنَدهُ فِْعُل النابِيِّ  -الرا  -َصلاى َّللاا

 لَِذلَِك.

ْعِديُّ قَاَل: َصلاى إلَى َجْنبِي اْبُن طَاُوٍس فِي َمْسِجِد ■  عن أبُي َسْهٍل الناْضُر ْبُن َكثِيٍر السا

ْجَدِة اْْلُولَى َرفََع يََدْيِه تِْلقَاَء َوْجِهِه، فَأَْنَكْرت اْلَخْيِف بِِمنًى، فَكَ  اَن إَذا َرفََع َرْأَسهُ ِمْن السا

َذلَِك، َوقُْلت لُِوهَْيِب ْبِن َخالٍِد: إنا هََذا يَْصنَُع َشْيئًا لَْم أََر أََحًدا يَْصنَُعهُ؟ فَقَاَل اْبُن طَاُوٍس: 

ِ ْبَن َعبااٍس يَْصنَُعهُ.)صحيح(َرأَْيت أَبِي يَْصنَُعهُ، َوقَاَل   لِي: َرأَْيت َعْبَد َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن اْلَحَسِن " َكاَن أَْصَحاُب النابِيِّ ■  يَْرفَُعوَن أَْيِديَهُْم إَذا  -َصلاى َّللاا

 أَْحَرُموا َوإَِذا َرَكُعوا َوإَِذا َرفَُعوا َكأَناهَا اْلَمَراِوُح ")صحيح(

 999أَلَةٌ َوالتَّْوِجيهُ ُسنَّةٌ َحَسنَةٌ[مَمسْ ]

َماُم َواْلُمْنفَِرُد بَْعَد التاْكبِيِر لُِكلِّ َصََلٍة  فَْرٌض أَْو  -َوالتاْوِجيهُ ُسناةٌ َحَسنَةٌ، َوهَُو أَْن يَقُوَل اْْلِ

ا  ثَنَاهُ..-َغْيُر فَْرٍض، َجْهًرا أَْو ِسر ً  : َما َحدا

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ »َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب َعْن ■ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َكاَن إَذا َكباَر اْستَْفتََح  -َصلاى َّللاا

ْهُت َوْجِهي لِلاِذي فََطَر الساَماَواِت َواْْلَْرَض َحنِيفًا َوَما أَنَا ِمْن اْلُمْشِرِكيَن إنا  ثُما قَال:َوجا

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن، ََل َشِريَك لَهُ، َوبَِذلَِك أُِمْرُت، َوأَنَا َصََلتِي َونُُسِكي وَ  َمْحيَاَي َوَمَماتِي َّلِلا

ُل اْلُمْسلِِميَن، اللاهُما أَْنَت اْلَملُِك ََل إلَهَ إَلا أَْنَت أَْنَت َربِّي َوأَنَا َعْبُدَك، ظَلَْمت نَْفِسي  أَوا

نُوَب إَلا أَْنَت، َواْهِدنِي ِْلَْحَسِن َواْعتََرْفُت بَِذْنبِي، فَاْغفِْر  لِي ُذنُوبِي َجِميًعا إناهُ ََل يَْغفُِر الذُّ

اْْلَْخََلِق، ََل يَْهِدي ِْلَْحَسنِهَا إَلا أَْنَت، َواْصِرْف َعنِّي َسيِّئَهَا، ََل يَْصِرُف َعنِّي َسيِّئَهَا إَلا 

هُ فِي يََدْيَك َوالشارُّ لَْيَس إلَْيَك، أَنَا بَِك َوإِلَْيَك تَبَاَرْكَت أَْنَت، لَباْيَك َوَسْعَدْيَك َواْلَخْيُر ُكلُّ 

 )صحيح(« َوتََعالَْيَت، أَْستَْغفُِرَك َوأَتُوُب إلَْيكَ 

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا ََلِة  -َصلاى َّللاا َكاَن إَذا َكباَر فِي الصا

ي، أََرأَْيَت ُسُكوتََك بَْيَن َسكَ  ِ، بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّ َت هُنَياة قَْبَل أَْن يَْقَرأَ، فَقُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاا
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 التاْكبِيِر َواْلقَِراَءِة َما تَقُوُل؟ قَاَل: أَقُوُل: اللاهُما بَاِعْد بَْينِي َوبَْيَن َخطَايَاَي َكَما بَاَعْدت بَْينَ 

َواْلَمْغِرِب، اللاهُما نَقِّنِي ِمْن َخطَايَاَي َكَما يُنَقاى الثاْوُب اْْلَْبيَُض ِمْن الدانَِس، اللاهُما  اْلَمْشِرقِ 

 « .اْغِسْلنِي ِمْن َخطَايَاَي بِالثاْلِج َواْلَماِء َواْلبََردِ 

َولَْم يُْؤَمْر بِِه فََكاَن  -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: َوإِناَما نَْذُكُر َذلَِك فَْرًضا، ِْلَناهُ فِْعٌل ِمْنهُ 

 اَِلْئتَِساُء بِِه َحَسنًا..

ا »َعْن اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ ■  أَنا َسُمَرةَ ْبَن ُجْنُدٍب َصلاى فََكباَر، ثُما َسَكَت َساَعةً، ثُما قََرأَ فَلَما

وَرةَ َسَكَت َساَعةً، ثُما َكباَر فََركَ  َع؟ فَقَاَل لَهُ ِعْمَراُن ْبُن اْلُحَصْيِن: َما هََذا؟ فَقَاَل لَهُ َختََم السُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َسُمَرةُ: َحفِْظُت َذلَِك َعْن َرُسوِل َّللاا فََكتََب فِي َذلَِك إلَى أُبَيِّ ْبِن  -َصلاى َّللاا

 )صحيح(« َكْعٍب فََصداَق َسُمَرةَ 

ِ  قال المؤلف: فَنَْحُن نَْختَارُ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَْن يَْفَعَل ُكلُّ إَماٍم َكَما فََعَل َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

َحابَِة  - ُ َعْنهُْم  -َوفََعلَهُ بَْعَدهُ َسُمَرةُ َوَغْيُرهُ ِمْن الصا َويَْقَرأُ اْلَمأُْموُم فِي  -َرِضَي َّللاا

ْكتَِة اْْلُولَى " أُما اْلقُْرآِن " فَمَ  ْكتَِة الثاانِيَِة.السا  ْن فَاتَْتهُ قََرأَ فِي السا

ُ أَْكبَُر ُسْبَحانََك ■  ََلِة قَاَل: َّللاا َعْن َعْلقََمةَ قَاَل: َكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب إَذا َدَخَل فِي الصا

بِهَا َصْوتَهُ، فََظنَناا أَناهُ  اللاهُما َوبَِحْمِدَك تَبَاَرَك اْسُمك َوتََعالَى َجدُّك، َوََل إلَهَ َغْيُرك، يَْرفَعُ 

 يُِريُد أَْن يَُعلَِّمنَا.)صحيح(

ينَاهُ أَْيًضا  َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب، َوَعْن اْبِن ُعَمَر، َوَعْن طَاُوٍس  -قال المؤلف: َوُروِّ

هُ بَْعَد التاْكبِيِر فِي َصََلِة اْلفَْرِض.  َوَعطَاٍء، ُكلُّهُْم يَتََوجا

، َوأَْحَمَد، َوإِْسَحاَق،  َوهُوَ  ، َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوالشاافِِعيِّ ، َوُسْفيَاَن الثاْوِريِّ قَْوُل اْْلَْوَزاِعيِّ

ةً  : لَْيَس َمْن ََل يَْعِرُف ُحجا َوَداُود َوأَْصَحابِِهْم؟ َوقَاَل َمالٌِك: ََل أَْعِرُف التاْوِجيهَ قَاَل َعلِيٌّ

 َعلَى َمْن َعَرَف..

َماِم التَّْخفِيُف إَذا أَمَّ َجَماَعةً[م]َمْسأَ   999لَةٌ َعلَى اْْلِ

ُل اْلُمْنفَِرُد َما  َماِم التاْخفِيُف إَذا أَما َجَماَعةً ََل يَْدِري َكْيف طَاقَتُهُْم َويُطَوِّ َويَِجُب َعلَى اْْلِ

ََلِة الاتِي تَلِي الا  تِي هَُو فِيهَا، َوإِْن َخفاَف اْلُمْنفَِرُد َشاَء، َوَحدُّ َذلَِك َما لَْم يَْخُرْج َوْقُت الصا

ا اْلَحدُّ الاِذي َذَكْرنَا فِي التاْطِويِل فَهَُو: أَنانَا قَْد َذَكْرنَا فِي أَْوقَاِت  فََذلَِك لَهُ ُمبَاٌح.. َوأَما

 ِ لََواِت: أَنا َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -الصا ْهَر فِي اْلَوْقِت الاِذي َصلاى َصلاى الظُّ  -َصلاى َّللاا

ْبِح َما لَْم تَْطلُْع الشاْمُس. َوَوْقُت : »-َعلَْيِه الساََلُم  -فِيِه اْلَعْصَر بِاْْلَْمِس، َوقَاَل  َوْقُت الصُّ

اْلِعَشاِء  اْلَعْصِر َما لَْم تَْغُرْب الشاْمُس. َوَوْقُت اْلَمْغِرِب َما لَْم يَْسقُْط نُوُر الشافَِق. َوَوْقتُ 

فََصحا يَقِينًا أَنا َمْن َدَخَل فِي َصََلٍة فِي آِخِر َوْقتِهَا فَإِناَما « اآْلِخَرِة إلَى نِْصِف اللاْيِل.

ََلِة إلَْيِه أَْصًَل.  يَُصلِّي بَاقِيَهَا فِي َوْقِت اْْلُْخَرى، َوفِي َوْقٍت لَْيَس لَهُ تَأِْخيُر اْبتَِداِء الصا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ْن النابِيِّ َوقَْد َصحا عَ  َر َصََلةً َحتاى يَْدُخَل »: أَنا -َصلاى َّللاا التاْفِريطَ أَْن تَُؤخِّ

 « .َوْقُت أُْخَرى

َل َما َشاَء، َكَما أََمَر  ََلِة فِي َوْقتِهَا أَنا لَهُ أَْن يُطَوِّ َعلَْيِه  -فََصحا أَنا لَهُ إَذا َدَخَل فِي الصا

ََلةُ التاالِيَةُ لَهَا -ََلُم السا  ، َولَْيَس إَلا أَْن يُِطيَل َحتاى تَفُوتَهُ الصا ، إَلا تَْطِويًَل َمنََع ِمْنهُ الناصُّ

 فَقَْط .
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 -اِلحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنا َرُسوَل َّللاا أََحُدُكْم النااَس  إَذا أَما »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

ْل َما  ِعيَف َوالساقِيَم َواْلَكبِيَر، َوإَِذا َصلاى أََحُدُكْم لِنَْفِسِه فَْليُطَوِّ فَْليَُخفِّْف فَإِنا فِيِهْم الضا

  «َشاءَ 

ُر َعْن َصََلِة »أَبُو َمْسُعوٍد ■  ِ إنِّي َْلَتَأَخا ِ يَا َرُسوَل َّللاا اْلَغَداِة ِمْن أَْجِل أَنا َرُجًَل قَاَل: َوَّللَاا

 ِ ا يُِطيُل بِنَا، فََما َرأَْيُت َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فََُلٍن، ِمما فِي َمْوِعظٍَة أََشدا  -َصلاى َّللاا

ى بِالنااِس : إنا ِمْنُكْم ُمنَفِِّريَن فَأَيُُّكْم َما َصلا -َعلَْيِه الساََلُم  -َغَضبًا ِمْنهُ يَْوَمئٍِذ، ثُما قَاَل 

ِعيَف َواْلَكبِيَر َوَذا اْلَحاَجةِ  ْز، فَإِنا فِيِهْم الضا   «فَْليَتََجوا

ِ اْجَعْلنِي إَماَم قَْوِمي، قَاَل: أَْنَت ■ » َعْن ُعْثَماَن ْبِن أَبِي اْلَعاِص قَاَل: قُْلُت يَا َرُسوَل َّللاا

نًا ََل يَأُْخُذ َعلَى أََذانِِه أَْجًراإَماُمهُْم، َواْقتَِد بِأَْضَعفِِهْم، َواتاِخْذ ُمؤَ   صحيح(«)ذِّ

هُْم  قال المؤلف: هََذا َحدُّ التاْخفِيِف، َوهَُو أَْن يَْنظَُر َما يَْحتَِمُل أَْضَعُف َمْن َخْلفَهُ َوأََمسُّ

ُجوِد َواْلُجلُوِس فَْليَُصلِّ َعلَى َحَسِب َذلِكَ  ُكوِع َوالسُّ  .َحاَجةً ِمْن اْلُوقُوِف َوالرُّ

« ■ ِ ُ َعلَْيِه  -َعْن أَنٍَس قَاَل: َما َصلاْيُت َخْلَف أََحٍد أَْوَجَز َصََلةً ِمْن َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ا َكاَن ُعَمُر َمدا  -َوَسلاَم  فِي تََماٍم، َكانَْت َصََلتُهُ ُمتَقَاِربَةً، َوَصََلةُ أَبِي بَْكٍر ُمتَقَاِربَةً، فَلَما

 )صحيح(« فَْجرِ فِي َصََلِة الْ 

ٍد ■  اِم: َما لَُكْم أَْصَحاَب ُمَحما بَْيِر ْبِن اْلَعوا  -َعْن أَبِي َرَجاٍء اْلُعطَاِرِديِّ قَاَل: قُْلت لِلزُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم   ِمْن أََخفِّ النااِس َصََلةً؟ قَاَل: نُبَاِدُر اْلَوْسَواَس.)صحيح( -َصلاى َّللاا

ِعيَف أَبَا هَُرْيَرةَ يَقُ ■  ََلةَ، فَإِنا فِي النااِس اْلَكبِيَر َوالضا وُل: إَذا ُكْنت إَماًما فََخفِّْف الصا

ْل َما بََدا لَك َوأَْبِرْد، فَإِنا ِشداةَ اْلَحرِّ ِمْن  َواْلُمْعتَلا َوَذا اْلَحاَجِة، َوإَِذا َصلاْيت َوْحَدك فَطَوِّ

 فَْيِح َجهَناَم. )صحيح(

ُر ِعْنَد النااِس، َوَعْن َسْعِد ■  ََلةَ فِي بَْيتِِه، َويُقَصِّ ْبِن أَبِي َوقااٍص: أَناهُ َكاَن يُِطيُل الصا

 َويَُحضُّ َعلَى َذلَِك.)صحيح(

 999]َمْسأَلَةٌ اْلفَْرَض فِي ُكلِّ َرْكَعٍة أَْن يَْقَرأَ )بِأُمِّ اْلقُْرآِن( [م

أَْن يَْقَرأَ )بِأُمِّ اْلقُْرآِن( فَقَْط، فَإِْن َزاَد َعلَى َذلَِك قُْرآنًا  قَْد قُْلنَا: إنا اْلفَْرَض فِي ُكلِّ َرْكَعةٍ 

 فََحَسٌن، قَلا أَْم َكثَُر، أَيُّ َصََلٍة َكانَْت ِمْن فَْرٍض َغْيِر فَْرٍض، ََل نَُحاِش َشْيئًا.

ْبِح َمَع )أُمِّ الْ  قُْرآِن( فِي ُكلِّ َرْكَعٍة ِمْن ِستِّيَن آيَةً إَلا أَنانَا نَْستَِحبُّ أَْن يَْقَرأَ فِي َصََلِة الصُّ

 إلَى ِمائَِة آيٍَة ِمْن أَيِّ ُسوَرٍة َشاَء.

َوفِي الظُّْهِر فِي اْْلُولَتَْيِن فِي ُكلِّ َرْكَعٍة َمَع " أُمِّ اْلقُْرآِن " نَْحَو ثَََلثِيَن آيَةً َكَذلَِك، َوفِي 

 آِن " فِي ُكلِّ َرْكَعٍة نَْحَو َخْمَس َعْشَرةَ آيَةً.اآْلِخَرتَْيِن ِمْنهَا َمَع " أُمِّ اْلقُرْ 

َوفِي اْْلُولَتَْيِن ِمْن اْلَعْصِر َكاآْلِخَرتَْيِن ِمْن الظُّْهِر، َوفِي اآْلِخَرتَْيِن ِمْن اْلَعْصِر )أُما 

 اْلقُْرآِن( فَقَْط.

ِرِب بِاْْلَْعَراِف أَْو )اْلَمائَِدِة( أَْو َوفِي اْلَمْغِرِب نَْحَو اْلَعْصِر، َولَْو أَناهُ قََرأَ فِي اْلَمغْ 

 )الطُّوِر( أَْو )اْلُمْرَسََلِت( فََحَسٌن.

ْيتُوِن( " َوالشاْمِس َوُضَحاهَا "  َوفِي اْلَعتََمِة فِي اْْلُولَتَْيِن َمَع أُمِّ اْلقُْرآِن ِب )التِّيِن َوالزا
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 َونَْحِو َذلَِك.

ْنَساِن( َمَع أُمِّ َوفِي ُصْبِح يَْوِم اْلُجُمَعِة " ال ْجَدِة " ،َو )هَْل أَتَى َعلَى اْْلِ م تَْنِزيُل السا

 اْلقُْرآِن.

ْكَعِة اْْلُولَى َمَع أُمِّ اْلقُْرآِن )ُسوَرةَ اْلُجُمَعِة( َوفِي الثاانِيَِة َمَع أُمِّ   َوفِي َصََلِة اْلُجُمَعِة فِي الرا

ةً )ُسوَرةَ اْلُمنَافِقِيَن(  ةً )ُسوَرةَ اْلَغاِشيَِة( .اْلقُْرآِن َمرا  َوَمرا

 َولَْو قََرأَ فِي ُكلِّ َذلَِك: ُسوَرتَْيِن أَْو أَْكثََر ِمْن َرْكَعٍة فََحَسٌن.

وَرِة قَْبَل "  ا تَْقِديُم السُّ وَرةَ قَْبَل " أُمِّ اْلقُْرآِن " َكِرْهنَا َذلَِك َوأَْجَزأَهُ.. َوأَما أُمِّ َولَْو قَداَم السُّ

ِ اْلقُْرآ ُ  -ِن " فَلَْم يَأِْت أَْمٌر بِِخََلِف َذلَِك، لَِكنا َعَمَل اْلُمْسلِِميَن، َوَعَمَل َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ََلةَ بِِه، ِْلَناهُ -َعلَْيِه َوَسلاَم  : هَُو تَْقِديُم " أُمِّ اْلقُْرآِن " فََكِرْهنَا ِخََلَف هََذا، َولَْم نُْبِطْل الصا

 َعْنهُ نَْهٌي. لَْم يَأْتِ 

 [ .٨٠َوقَْد قَاَل تََعالَى: }فَاْقَرُءوا َما تَيَساَر ِمَن اْلقُْرآِن{ ]المزمل: 

هَا. ْن َخْلفَهُ فَْليُوِجْز فِي َمدِّ ِة تَْطِويَل َصََلٍة ثُما أََحسا بُِعْذٍر ِمما  َوَمْن أََراَد ِمْن اْْلَئِما

 -أقوال الفقهاء:

َماُم يَْلتَِزُم فِي اْلُجُمَعِة أَْو َغْيِرهَا ُسوَرةً بَِعْينِهَا، أَْو ُسَوًرا بَِعْينِهَا.يُْكَرهُ أَْن يَُكوَن ا■   ْْلِ

 -اِلحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن النابِيِّ »عن أَبِي بَْرَزةَ ■  ْبَح -َصلاى َّللاا : أَناهُ َكاَن يَُصلِّي الصُّ

ُجُل فَيَعْ  تِّيَن فَيَْنَصِرُف الرا ْكَعتَْيِن أَْو إْحَداهَُما َما بَْيَن السِّ ِرُف َجلِيَسهُ، َوَكاَن يَْقَرأُ فِي الرا

 صحيح(«)إلَى اْلِمائَةِ 

ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُكناا نَْحِزُر قِيَاَم َرُسوِل َّللاا فِي  -َصلاى َّللاا

ْكَعتَْيِن ا ْْلُولَيَْيِن ِمْن الظُّْهِر قَْدَر ثَََلثِيَن آيَةً، َوَحَزْرنَا قِيَاَمهُ فِي اْْلُْخَريَْيِن قَْدَر الرا

ْكَعتَْيِن اْْلُولَيَْيِن ِمْن اْلَعْصِر َعلَى قَْدِر قِيَاِمِه فِي  النِّْصِف ِمْن َذلَِك. َوَحَزْرنَا قِيَاَمهُ فِي الرا

 صحيح(«)َوفِي اْْلُْخَريَْيِن ِمْن اْلَعْصِر َعلَى النِّْصِف ِمْن َذلِكَ  اْْلُْخَريَْيِن ِمْن الظُّْهِر،

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه  -َما َصلاْيُت َوَراَء أََحٍد أَْشبَهَ َصََلةً بَِرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

 -ْكَعتَْيِن اْْلُولَيَْيِن ِمْن الظُّْهِر، َويَُخفُِّف ِمْن فََُلٍن، قَاَل ُسلَْيَماُن: َكاَن يُِطيُل الرا  -َوَسلاَم 

ِل، َويَْقَرأُ فِي اْلِعَشاِء  اْْلُْخَريَْيِن َويَُخفُِّف اْلَعْصَر، َويَْقَرأُ فِي اْلَمْغِرِب بِقَِصاِر اْلُمفَصا

لِ  ْبِح بِِطَواِل اْلُمفَصا ِل َويَْقَرأُ فِي الصُّ  صحيح(«)بَِوَسِط اْلُمفَصا

ْن اْبِن َعبااٍس أَناهُ قَاَل إنا أُما اْلفَْضِل َسِمَعْتهُ َوهَُو يَْقَرأُ َواْلُمْرَسََلِت ُعْرفًا؟ ، عَ ■ »

وَرةَ، إناهَا َْلَِخُر َما َسِمْعُت ِمْن َرسُ  ِ لَقَْد َذكاْرتَنِي بِقَِراَءتَِك هَِذِه السُّ وِل فَقَالَْت: يَا بُنَيا َوَّللَاا

 ِ ُ  -َّللاا  صحيح(«)يَْقَرأُ بِهَا فِي اْلَمْغِربِ  - َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

ِ »عن ُجبَْيِر ْبِن ُمْطَعٍم ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َسِمْعُت َرُسوَل َّللاا قََرأَ فِي اْلَمْغِرِب  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)بِالطُّورِ 

ْبُن ثَابٍِت: َما لََك تَْقَرأُ فِي اْلَمْغِرِب بِقَِصاِر َمْرَواَن ْبِن اْلَحَكِم قَاَل: قَاَل لِي َزْيُد »َعْن ■ 

 ِ ِل، َوقَْد َرأَْيُت َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلُمفَصا يَْقَرأُ فِي اْلَمْغِرِب بِطُولَى  -َصلاى َّللاا

 )صحيح(« الطُّولَيَْيِن؟ قُْلت: َما طُولَى الطُّولَيَْيِن؟ قَاَل: اْْلَْعَرافُ 
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ُ َعْنهُ  -ل المؤلف: فَهََذا َزْيٌد قا يُْنِكُر َعلَى أَِميِر اْلَمِدينَِة اَِلْقتَِصاَر َعلَى  -َرِضَي َّللاا

 ِ هُ َعلَى َما َسِمَعهُ ِمْن َرُسوِل َّللاا ِل فِي اْلَمْغِرِب َويَُخصُّ ُ َعلَْيِه  -ِصَغاِر اْلُمفَصا َصلاى َّللاا

 َراِف فِي َصََلِة اْلَمْغِرِب.ِمْن قَِراَءِة اْْلَعْ  -َوَسلاَم 

ِ قَاَل ■  َل َعلَْيِهْم، فَاْنَصَرَف »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاا َصلاى ُمَعاٌذ ِْلَْصَحابِِه اْلِعَشاَء فَطَوا

ُجلَ  ا بَلََغ َذلَِك الرا َدَخَل َعلَى  َرُجٌل ِمناا فََصلاى، فَأُْخبَِر ُمَعاٌذ َعْنهُ، فَقَاَل: إناهُ ُمنَافٌِق فَلَما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا ِ  -َصلاى َّللاا َصلاى  -فَأَْخبََرهُ َما قَاَل ُمَعاٌذ، فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ْمِس : " أَتُِريُد أَْن تَُكوَن فَتاانًا يَا ُمَعاُذ؟ إَذا أََمْمَت النااَس فَاْقَرْأ " بِالشا -َّللاا

َوُضَحاهَا "، َو )َسبِّْح اْسَم َربِّك اْْلَْعلَى( َو )اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك( )َواللاْيِل إَذا يَْغَشى( 

 صحيح(«)

، أَْو َزْيِد ْبِن ثَابٍِت ■  ِ »َعْن أَبِي أَيُّوَب اْْلَْنَصاِريِّ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

ْكَعتَْينِ قََرأَ بِ  -  )صحيح(« اْْلَْعَراِف فِي اْلَمْغِرِب فِي الرا

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا ْبِح  -َصلاى َّللاا َكاَن يَْقَرأُ فِي َصََلِة الصُّ

 صحيح(«)يَْوَم اْلُجُمَعِة الم تَْنِزيُل َو )هَْل أَتَى( 

َصلاى لَنَا أَبُو هَُرْيَرةَ اْلُجُمَعةَ فَقََرأَ بَْعَد ُسوَرِة اْلُجُمَعِة فِي »افٍِع قَاَل: َعْن اْبِن أَبِي رَ ■ 

ْكَعِة اآْلِخَرِة إَذا َجاَءك اْلُمنَافِقُوَن. قَاَل اْبُن أَبِي َرافٍِع فَأَْدَرْكُت أَبَا هَُرْيَرةَ ِحيَن  الرا

ُسوَرتَْيِن َكاَن َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب يَْقَرأُ بِِهَما بِاْلُكوفَِة : إناَك قََرْأَت بِ -اْنَصَرَف، فَقُْلُت لَهُ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَقَاَل أَبُو هَُرْيَرةَ: إنِّي َسِمْعُت َرُسوَل َّللاا يَْقَرأُ بِِهَما يَْوَم  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)اْلُجُمَعةِ 

اُك ْبُن قَْيٍس إلَى النُّ ■ » حا ِ َكتََب الضا  -ْعَماِن ْبِن بَِشيٍر يَْسأَلُهُ " أَيُّ َشْيٍء قََرأَ َرُسوُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  يَْوَم اْلُجُمَعِة ِسَوى ُسوَرِة اْلُجُمَعِة قَاَل: َكاَن يَْقَرأُ: " هَْل أَتَاَك  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)َحِديُث اْلَغاِشيَةِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بِيِّ قَتَاَدةَ َعْن أَبِيِه َعْن النا ■  ََلِة أُِريُد »قَاَل:  -َصلاى َّللاا إنِّي َْلَقُوُم فِي الصا

هِ  ُز فِي َصََلتِي، َكَراِهيَةَ أَْن أَُشقا َعلَى أُمِّ بِيِّ فَأَتََجوا َل فِيهَا فَأَْسَمُع بَُكاَء الصا « أَْن أُطَوِّ

 )صحيح(

يَق َعْن أَنٍَس: أَنا أَبَا بَْكٍر الصِّ ■  ُ َعْنهُ  -دِّ َحابَِة  -َرِضَي َّللاا ُ َعْنهُْم  -أَما الصا  -َرِضَي َّللاا

ْبِح  هُْم فِي الصُّ ْكَعتَْيِن ، وعنه أَْيًضا أنه أَما ْبِح بُِسوَرِة اْلبَقََرِة قََرأَهَا فِي الرا فِي َصََلِة الصُّ

 بِآِل ِعْمَراَن.)صحيح وصح مثله عن عمر وابن مسعود(

َصْيِن ْبِن َسْبَرةَ أَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب قََرأَ فِي اْلفَْجِر يُوُسَف ثُما قََرأَ فِي الثاانِيَِة َعْن حُ ■ 

 َوالناْجِم فََسَجَد، ثُما قَاَم فَقََرأَ " إَذا ُزْلِزلَْت "

ْبَح بِِذي اْلُحلَْيفَةَ فَقَاَل: ُسْبحَ ■  انَك اللاهُما َوبَِحْمِدك تَبَاَرَك إنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب َصلاى الصُّ

ُ أََحٌد "  اْسُمك َوتََعالَى َجدُّك َوََل إلَهَ َغْيُرك، َوقََرأَ " قُْل يَا أَيُّهَا اْلَكافُِروَن " " َوقُْل هَُو َّللاا

 .)صحيح(َوَكاَن يُتِمُّ التاْكبِيَر؟ َوَعْن ُعَمَر: أَناهُ قََرأَ فِي الظُّْهِر )ق( ، َوالذااِريَاتِ 

َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك: أَناهُ َكاَن يَْقَرأُ فِي الظُّْهِر َواْلَعْصِر " َسبِّْح اْسَم َربِّك اْْلَْعلَى " " ■ 

 َوهَْل أَتَاَك َحِديُث اْلَغاِشيَِة " َويُْسِمُعنَا الناْغَمةَ أَْحيَانًا.)صحيح(
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ا َغْزَوةً إلَى ُخَراَساَن َمَعنَا فِيهَا ثَََلثُِمائٍَة ِمْن َعْن اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ قَاَل: لَقَْد َغَزْونَ ■ 

ٍد  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَْصَحاِب ُمَحما ُجُل ِمْنهُْم يَُصلِّي بِنَا، فَيَْقَرأُ بِاآْليَاِت -َصلاى َّللاا ، فََكاَن الرا

وَرِة ثُما يَْرَكُع.)صحيح(  ِمْن السُّ

ْكَعِة اْلَواِحَدِة فِي َعْن نَافٍِع: أَنا اْبَن عُ ■  وَرتَْيِن َوالثاََلِث فِي الرا َمَر َكاَن أَْحيَانًا يَْقَرأُ بِالسُّ

 َصََلِة اْلفَِريَضِة.)صحيح(

َعْن َعْمِرو ْبِن َمْيُموٍن قَاَل: َصلاى بِنَا ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب َصََلةَ اْلَمْغِرِب، فَقََرأَ فِي ■ 

ْكَعِة الثاانِيَِة " يََلِف قَُرْيٍش " َجَمَعهَُما.)صحيح( الرا  أَلَْم تََر َكْيَف " " َوِْلِ

ََلِة يَْقَرأُ، فَقَاَل لَهُ َرُجٌل: إْن لَْم أَِزْد َعلَى أُمِّ اْلقُْرآِن؟ قَاَل: ■  قَاَل أَبُو هَُرْيَرةَ: فِي ُكلِّ الصا

 ْجَزأَْت َعْنك.)صحيح(إْن ِزْدت َعلَْيهَا فَهَُو َخْيٌر، َوإِْن اْنتَهَْيت إلَْيهَا أَ 

ََلة[م  999]َمْسأَلَةٌ اْلَجْهُر فِي الصَّ

ْبِح، َواْْلُولَتَْيِن ِمْن اْلَمْغِرِب، َواْْلُولَتَْيِن ِمْن  َويُْستََحبُّ اْلَجْهُر فِي َرْكَعتَْي َصََلِة الصُّ

ْسَراُر فِي الظُّهْ  ْكَعتَْيِن ِمْن اْلُجُمَعِة، َواْْلِ ِر ُكلِّهَا، َوفِي اْلَعْصِر ُكلِّهَا، اْلَعتََمِة، َوفِي الرا

َوفِي الثاالِثَِة ِمْن اْلَمْغِرِب، َوفِي اآْلِخَرتَْيِن ِمْن اْلَعتََمِة، فَإِْن فََعَل ِخََلَف َذلَِك َكِرْهنَاهُ، 

ْسَراُر ِب " أُمِّ اْلقُْرآِن " فِي كُ  ا اْلَمأُْموُم فَفَْرٌض َعلَْيِه اْْلِ لِّ َصََلٍة َوََل بُدا، َوأَْجَزأَهُ ، َوأَما

: أَنا اْلَجْهَر فِيَما َذَكْرنَا أَناهُ يَْجهَُر فِيِه، -فَلَْو َجهََر بَطَلَْت َصََلتُهُ ، بُْرهَاُن َذلَِك 

 ِ ْسَراُر فِيَما َذَكْرنَا أَناهُ يُِسرُّ فِيِه إناَما هَُما فِْعُل َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه وَ  -َواْْلِ  -َسلاَم َصلاى َّللاا

َعلَى اَِلْئتَِساِء ََل َعلَى اْلُوُجوِب.. َوإِناَما َكِرْهنَا  -َعلَْيِه الساََلُم  -َولَْيَسا أَْمًرا ِمْنهُ، َوأَْفَعالُهُ 

ِه َكاَن اْلَجْهُر فِيَما َذَكْرنَا أَناهُ يَْجهَُر بِ  -َعلَْيِه الساََلُم  -َذلَِك؛ ِْلَنا اْلَمْشهُوَر ِمْن فِْعلِِه 

ُد فِْعلِهِ  ْسَراُر فِيَما َذَكْرنَا أَناهُ يُِسرُّ فِيِه، َوََل ُسُجوَد َسْهٍو فِي َذلَِك، ِْلَنا َما أُبِيَح تََعمُّ  أَْو َواْْلِ

ا اْلَمأُْموُم فَإِناَما تَْبطُُل َصََلتُهُ إْن َجهََر فِي َشْيٍء ِمْن قَِراَءتِهِ   تَْرِكِه فَََل َسْهَو فِيِه.. َوأَما

ِ تََعالَى: }َوإَِذا قُِرَئ اْلقُْرآُن فَاْستَِمُعوا لَهُ َوأَْنِصتُوا لََعلاُكْم تُْرَحُموَن{  فَلِقَْوِل َّللاا

ًعا َوِخيفَةً َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلقَْوِل{ ٨٠٤]اْلعراف:  [ }َواْذُكْر َرباَك فِي نَْفِسَك تََضرُّ

 [٨٠١]اْلعراف: 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوَصحا َعْن النابِيِّ  َماُم لِيُْؤتَما بِهِ »قَْولُهُ:  -َصلاى َّللاا  « .إناَما ُجِعَل اْْلِ

 « ..َوإَِذا قََرأَ فَأَْنِصتُوا»َوفِي اْلَحِديِث: 

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

 قول المؤلف هو قول:الشافعي وأبي سليمان وأهل الظاهر.■

 .)قتادة(يجوز اْلخفاء في صَلة المغرب ■ 

الجهر جائز في الصَلة السرية.)عمر وأنس وسعيد بن العاص وروى عن خباب ■

 بن اْلرت والحسن البصري واْلسود وعلقمة (

إْن َجهََر فِيَما يَُسرُّ فِيِه أَْو أََسرا فِيَما يُْجهَُر فِيِه فَإِْن َكاَن َذلَِك َكثِيًرا َسَجَد لِلساْهِو، َوإِْن ■ 

 ََل َشْيَء فِيِه.)مالك(َكاَن قَلِيًَل فَ 

َماُم فِيَما يُْجهَُر فِيِه أَْو َجهََر فِيَما يَُسرُّ فِيِه، فَإِْن َكاَن َسْهًوا فََعلَْيِه ُسُجوُد ■  إذا أََسرا اْْلِ

 الساْهِو.
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ةٌ فَإِْن فََعَل َذلَِك اْلُمنْ  ََلةُ تَاما فَِرُد َعْمًدا أَْو َسْهًوا َوإِْن َكاَن َعْمًدا فَََل ُسُجوَد َسْهٍو فِيِه، َوالصا

ةٌ، َوََل ُسُجوَد َسْهٍو فِيه.)أبو حنيفة(  فََصََلتُهُ تَاما

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ »َعْن أَبِي قَتَاَدةَ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا يَُصلِّي بِنَا، فَيَْقَرأُ فِي  -َصلاى َّللاا

ْكَعتَْيِن اْْلُولَيَْيِن ِب " فَاتَِحِة اْلِكتَاِب " َوُسوَرتَْيِن، َويُْسِمُعنَا اآْليَةَ الظُّْهِر َواْلَعْصِر فِي ال را

 صحيح(«)أَْحيَانًا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: فَهََذا َرُسوُل َّللاا يَْجهَُر بِبَْعِض اْلقَِراَءِة فِي  -َصلاى َّللاا

 الظُّْهر.

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُكناا نَُصلِّي َخْلَف النابِيِّ »اِزٍب قَاَل: َعْن اْلبََراِء ْبِن عَ ■  الظُّْهَر  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)فَيُْسِمُعنَا اآْليَةَ بَْعَد اآْليَاِت ِمْن لُْقَماَن َوالذااِريَاتِ 

َذْرًوا، َو )ق َواْلقُْرآِن  َكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب يَْقَرأُ فِي الظُّْهِر َواْلَعْصِر بِالذااِريَاتِ ■ 

 اْلَمِجيِد( يُْعلُِن فِيِهَما.

َعْن ثَابٍِت اْلبُنَانِيِّ قَاَل: َكاَن أَنَُس ْبُن َمالٍِك يَُصلِّي بِنَا الظُّْهَر َواْلَعْصَر فَُرباَما َسِمْعنَا ■ 

َماُء اْنفَطََرْت{ ]اَلنفطار:  ْسَم َربَِّك اْلَْعلَى{ [ َو }َسبِِّح ا٥ِمْن قَِراَءتِِه }إَِذا السا

 [)صحيح(٥]اْلعلى: 

ِ ْبِن َعْوٍف قَاَل: " َصلاْيت َخْلَف اْبِن َعبااٍس َعلَى ِجنَاَزٍة، فَقََرأَ ■  َعْن طَْلَحةَ ْبِن َعْبِد َّللاا

 بِفَاتَِحِة اْلِكتَاِب، َوقَاَل: لِتَْعلَُموا أَناهَا ُسناةٌ )صحيح(

ْكعَ  ْكَعِة الثَّانِيَِة ِمْنَها[م]َمْسأَلَةٌ تَْطِويُل الرَّ  999ِة اِْلُولَى ِمْن ُكلِّ َصََلٍة أَْكثََر ِمْن الرَّ

ْكَعِة الثاانِيَِة ِمْنهَا. ْكَعِة اْْلُولَى ِمْن ُكلِّ َصََلٍة أَْكثََر ِمْن الرا  َويُْستََحبُّ تَْطِويُل الرا

 قول المؤلف هو قول النخعي والشعبي وعطاء.●

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -نا النابِيا أَ »عن قَتَاَدةَ ■  َكاَن يَْقَرأُ فِي الظُّْهِر فِي اْْلُولَيَْيِن بِأُمِّ  -َصلاى َّللاا

ُل فِي  ْكَعتَْيِن اْْلُْخَريَْيِن بِأُمِّ اْلِكتَاِب، َويُْسِمُعنَا اآْليَةَ، َويُطَوِّ اْلِكتَاِب َوُسوَرتَْيِن، َوفِي الرا

ْكَعِة اْْلُولَى  ْكَعِة الثاانِيَِة، َوهََكَذا فِي اْلَعْصِر، َوهََكَذا فِي الرا ُل فِي الرا َما ََل يُطَوِّ

ْبحِ   صحيح(«)الصُّ

ََلِة[م  999]َمْسأَلَةٌ يََضَع اْلُمَصلِّي يََدهُ اْليُْمنَى َعلَى ُكوِع يَِدِه اْليُْسَرى فِي الصَّ

ََلِة، فِي ُوقُوفِِه َويُْستََحبُّ أَْن يََضَع اْلُمَصلِّي يََدهُ اْليُْمنَ  ى َعلَى ُكوِع يَِدِه اْليُْسَرى فِي الصا

، َوَسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر،  ينَا فِْعَل َذلَِك َعْن أَبِي ِمْجلٍَز، َوإِْبَراِهيَم الناَخِعيِّ ُكلِِّه فِيهَا.. َوُروِّ

ْختِيَ  ِد ْبِن ِسيِريَن، َوأَيُّوَب السِّ اِد ْبِن َسلََمةَ: أَناهُْم َوَعْمِرو ْبِن َمْيُموٍن، َوُمَحما ، َوَحما انِيُّ

، َوأَْحَمَد، َوَداُود.  َكانُوا يَْفَعلُوَن َذلَِك ،َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشاافِِعيِّ

 -اِلحاديث:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَناهُ َرأَى النابِيا »عن َوائِِل ْبِن ُحْجٍر ■  ِحيَن َدَخَل  َرفََع يََدْيهِ  -َصلاى َّللاا

ََلِة َكباَر ثُما اْلتََحَف بِثَْوبِِه ثُما َوَضَع يََدهُ اْليُْمنَى َعلَى اْليُْسَرى  صحيح(«)فِي الصا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرآنِي النابِيُّ »َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: ■  َوقَْد َوَضْعُت ِشَمالِي  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)ََلِة فَأََخَذ بِيَِمينِي فََوَضَعهَا َعلَى ِشَمالِيَعلَى يَِمينِي فِي الصا 
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ِ »أَبِي ُحَمْيٍد السااِعِديِّ أَناهُ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنَا أَْعلَُمُكْم بَِصََلِة َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

 صحيح(«)ما َوَضَع يَِمينَهُ َعلَى ِشَمالِهِ " ثُما َوَصَف: أَناهُ َكباَر فََرفََع يََدْيِه إلَى َوْجِهِه ثُ  -

ُ َعْنهُ  -َعْن َعلِيٍّ ■  ََلِة يُْمِسُك بِيَِدِه  -َرِضَي َّللاا َل قِيَاَمهُ فِي الصا " أَناهُ َكاَن إَذا طَوا

َي ثَْوبًا أَْو يَُحكا ِجْلدً   ا.اْليُْمنَى ِذَراَعهُ اْليُْسَرى فِي أَْصِل اْلَكفِّ إَلا أَْن يَُسوِّ

ِة.)صحيح(■ َ را ََلِة تَْحَت السُّ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: َوْضُع اْلَكفِّ َعلَى اْلَكفِّ فِي الصا

ُ َعْنهَا  -َوَعْن َعائَِشةَ ■  ْفطَاِر،  -َرِضَي َّللاا ِة: تَْعِجيُل اْْلِ أَناهَا قَالَْت: ثَََلٌث ِمْن النُّبُوا

ُحوِر، َوَوْضُع ا ََلِة.)صحيح َوَعْن أَنٍَس َوتَأِْخيُر السُّ ْليَِد اْليُْمنَى َعلَى اْليَِد اْليُْسَرى فِي الصا

ِة( را ِة، َوَزاَد: تَْحَت السُّ  ِمْثُل هََذا أَْيًضا، إَلا أَناهُ قَاَل: ِمْن أَْخََلِق النُّبُوا

ُجُل اْليََد اْليُْمنَى َعلَى َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَاَل: " َكاَن النااُس يُْؤَمُروَن أَْن يََضَع الرا ■ 

ََلِة ".)صحيح(  ِذَراِعِه اْليُْسَرى فِي الصا

َماُم َحتَّى يَْستَِوَي َمْن َوَراَءهُ[م  992]َمْسأَلَةٌ ََل يَُكبِّر اْْلِ

َماُم إَلا َحتاى يَْستَِوَي ُكلُّ َمْن َوَراَءهُ فِي َصفٍّ أَْو  أَْكثََر ِمْن َونَْستَِحبُّ أَْن ََل يَُكبَِّر اْْلِ

، فَإِْن َكباَر قَْبَل َذلَِك أََساَء َوأَْجَزأَهُ.  َصفٍّ

 -أقوال الفقهاء:

ِد ْبِن اْلَحَسِن، َوأََحُد ■  ، َوأَْحَمَد، َوَداُود، َوُمَحما قول المؤلف هَُو قَْوُل َمالٍِك َوالشاافِِعيِّ

 قَْولَْي أَبِي يُوُسَف.

َماُم.)أبو حنيفة(إَذا قَاَل اْلُمقِيُم " قَْد قَامَ ■  ََلةُ " فَْليَُكبِّْر اْْلِ  ْت الصا

قَاَمِة.)روى عن النخعي(■  ُن فِي اْْلِ َماِم قَْبَل أَْن يَأُْخَذ اْلُمَؤذِّ  إَجاَزةَ تَْكبِيِر اْْلِ

 -ِلحاديث واآلثار:ا

فُوفَ »عن أَبَي هَُرْيَرةَ يَقُوُل: ■  ََلةُ فَقُْمنَا فََعَدْلنَا الصُّ قَْبَل أَْن يَْخُرَج إلَْينَا  أُقِيَمْت الصا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا ِ -َصلاى َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -، فَأَتَى َرُسوُل َّللاا َحتاى إَذا  -َصلاى َّللاا

هُ َوقَْبَل أَْن يَُكبَِّر َذَكَر فَاْنَصَرَف، َوقَاَل لَنَا: َمَكانَُكْم، فَ  لَْم نََزَل قِيَاًما نَْنتَِظُرهُ قَاَم فِي ُمَصَلا

 صحيح(«)َحتاى َخَرَج إلَْينَا َوقَْد اْغتََسَل، يَْنِطُف َرْأُسهُ َماًء، فََكباَر فََصلاى بِنَا

ُجُل النابِيا »َعْن ■  ََلةُ تُقَاُم فَيَُكلُِّم الرا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنٍَس قَاَل: َكانَْت الصا فِي  -َصلاى َّللاا

َعُس ِمْن اْلَحاَجِة تَُكوُن لَهُ، يَقُوُم بَْينَهُ َوبَْيَن اْلقِْبلَِة قَائًِما يَُكلُِّمهُ، فَُرباَما َرأَْيُت بَْعَض اْلقَْوِم يَنْ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -طُوِل قِيَاِم النابِيِّ   )صحيح(« -َصلاى َّللاا

ِ أَنا بََِلًَل »َعْن أَبِي ُعْثَماَن الناْهِديِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - قَاَل لَِرُسوِل َّللاا : يَا -َصلاى َّللاا

ِ، ََل تَْسبِْقنِي بِآِمينَ   صحيح(«)َرُسوَل َّللاا

قال المؤلف: قِيَل: َما َمْعنَى قَْوِل بََِلٍل، َوأَبِي هَُرْيَرةَ: ََل تَْسبِْقنِي بِآِميَن؟ قُْلنَا: َمْعنَاهُ بَيٌِّن 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -النابِيا »يَاِن، ِْلَنا فِي َغايَِة اْلبَ  َماَم إَذا قَاَل " آِميَن "  -َصلاى َّللاا أَْخبََر أَنا اْْلِ

َم ِمْن َذْنبِهِ  ، « قَالَْت اْلَمََلئَِكةُ " آِميَن " فَإِْن َوافََق تَأِْمينُهُ تَأِْميَن اْلَمََلئَِكِة ُغفَِر لَهُ َما تَقَدا

ِ فَأََراَد بََِل  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ٌل ِمْن َرُسوِل َّللاا أَْن يَتََمهاَل فِي قَْوِل " آِميَن "  -َصلاى َّللاا

ْن فَيَْجتَِمَع َمَعهُ فِي قَْولِهَا، َرَجاًء لُِمَوافَقَِة تَأِْميِن اْلَمََلئَِكِة، َوهََذا الاِذي أََراَد أَبُو هَُرْيَرةَ مِ 

 اْلَعََلِء.
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ِ ْبِن أَبِي أَْوفَى قَاَل:  َعْن َعْبدِ ■  ََلةُ نَهََض َرُسوُل »َّللاا َكاَن بََِلٌل إَذا قَاَل: قَْد قَاَمْت الصا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا  )ضعيف(« بِالتاْكبِيرِ  -َصلاى َّللاا

ا َحِدي ُث اْبِن أَبِي أَْوفَى قال المؤلف: َوَرَوْوا نَْحَو هََذا أَْيًضا َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب.. أَما

ا َخبَُر  وَخ، َوهَُو ُمتافٌِق َعلَى َضْعفِِه َوتَْرِك اَِلْحتَِجاِج بِِه َوأَما اِج ْبِن فَرُّ فَِمْن طَِريِق اْلَحجا

 ُعَمَر فَِمْن طَِريِق َشِريٍك اْلقَاِضي، َوهَُو َضِعيٌف.

فُوَف فَإَِذا َجاُءوهُ َكباَر.)صحيح(اْبِن ُعَمَر قَاَل: َكاَن ُعَمُر يَْبَعُث ِرَجاًَل يَُسوُّ ■   وَن الصُّ

َمالِِك ْبِن أَبِي َعاِمٍر قَاَل: َكاَن ُعْثَماُن ْبُن َعفااَن ََل يَُكبُِّر َحتاى يَأْتِيَهُ ِرَجاٌل قَْد َوكالَهُْم ■ 

فُوِف، فَيُْخبُِرونَهُ أَناهَا قَْد اْستََوْت فَيَُكبُِّر.)صحيح(  بِتَْسِويَِة الصُّ

ََلةُ قَلِيًَل.)صحيح(■   َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب: أَناهُ َكاَن يَْنتَِظُر بَْعَد َما أُقِيَمْت الصا

َ تََعالَى ِمْن فَْضلِِه[م  991]َمْسأَلَةٌ َويُْستََحبُّ لُِكلِّ ُمَصلٍّ إَذا َمرَّ بِآيَِة َرْحَمٍة أَْن يَْسأََل َّللاَّ

َ تََعالَى ِمْن فَْضلِِه، َوإَِذا َمرا بِآيَِة َونَْستَِحبُّ لُِكلِّ ُمَصلٍّ إ َذا َمرا بِآيَِة َرْحَمٍة أَْن يَْسأََل َّللاا

ِ َعزا َوَجلا ِمْن النااِر.  َعَذاٍب أَْن يَْستَِعيَذ بِاَّلَلا

 -اِلحاديث واآلثار:

ُ عَ  -َعْن ُحَذْيفَةَ: أَناهُ َصلاى إلَى َجْنِب النابِيِّ ■ » لَْيلَةً، فََكاَن إَذا َمرا  -لَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

َذ، َوإَِذا َمرا بِآيَِة َرْحَمٍة َوقََف فََدَعا، َوَكاَن يَقُوُل فِي ُرُكوِعِه:  بِآيَِة َعَذاٍب َوقََف فَتََعوا

 )صحيح(« ُسْبَحاَن َربِّي اْلَعِظيِم، َوفِي ُسُجوِدِه: ُسْبَحاَن َربِّي اْْلَْعلَى

َخْيٍر اْلهَْمَدانِيِّ قَاَل: َسِمْعت َعلِيا ْبَن أَبِي طَالٍِب قََرأَ فِي َصََلٍة " َسبِّْح اْسَم  َعْن َعْبدِ ■ 

 َربَِّك اْْلَْعلَى " فَقَاَل: ُسْبَحاَن َربِّي اْْلَْعلَى.)صحيح ومثله عن أبي موسى اْلشعري(

َك بِقَاِدٍر َعلَى أَْن يُْحيَِي اْلَمْوتَى{ ]القيامة: َعْن اْبِن َعبااٍس: أَناهُ َكاَن إَذا قََرأَ }أَلَْيَس َذلِ ■ 

[ قَاَل: ُسْبَحاَن َربِّي ٥[ قَاَل: اللاهُما بَلَى َوإَِذا قََرأَ }َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْلَْعلَى{ ]اْلعلى: ٤٠

 اْْلَْعلَى.)صحيح(

ُ لَِمْن َحِمَدهُ َرب نَا وَ   ٤١٥لَك اْلَحْمُد[م]َمْسأَلَةٌ إَذا قَاَل المصلي َسِمَع َّللاَّ

ُ لَِمْن َحِمَدهُ، َرب نَا َولَك اْلَحْمُد " أَْن يَقُوَل " ِمْلَء  َونَْستَِحبُّ لُِكلِّ ُمَصلٍّ إَذا قَاَل: " َسِمَع َّللاا

الساَمَواِت َواْْلَْرِض، َوِمْلَء َما ِشْئت ِمْن َشْيٍء بَْعُد " فَإِْن َزاَد َعلَى َذلَِك " أَْهَل الثانَاِء 

َواْلَمْجِد، أََحقُّ َما قَاَل اْلَعْبُد، َوُكل نَا لَك َعْبٌد، ََل َمانَِع لَِما أَْعطَْيت َوََل ُمْعِطَي لَِما َمنَْعت، 

ِل: فََحَسٌن.. َوهََذا أَْيًضا  َوََل يَْنفَُع َذا اْلَجدِّ ِمْنك اْلَجدُّ " فََحَسٌن، َوإِْن اْقتََصَر َعلَى اْْلَوا

، َوأَْصَحابِِه، َوبَْعِض أَْصَحابِنَا.قَْوُل الشاافِعِ   يِّ

 -اِلحاديث:

ِ ْبِن أَبِي أَْوفَى قَاَل ■  ِ »َعْن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا إَذا قَاَل:  -َصلاى َّللاا

ُ لَِمْن َحِمَدهُ، قَاَل: اللاهُما َرب نَا لََك اْلَحْمُد، ِمْلَء ا لساَماَواِت، َوِمْلَء اْْلَْرِض، َوِمْلَء َسِمَع َّللاا

 )صحيح(« َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء بَْعدُ 

ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا إَذا َرفََع  -َصلاى َّللاا

ُكوِع قَاَل: َربانَا لََك اْلَحْمُد ِمْلءَ  الساَماَواِت َواْْلَْرِض َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن  َرْأَسهُ ِمْن الرُّ

اللاهُما ََل َمانَِع لَِما  -َوُكلُّنَا لََك َعْبٌد  -َشْيٍء بَْعُد، أَْهَل الثانَاِء َواْلَمْجِد أََحقُّ َما قَاَل اْلَعْبُد 
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)صحيح ومثله عن ابن « َك اْلَجدُّ أَْعطَْيَت، َوََل ُمْعِطَي لَِما َمنَْعَت، َوََل يَْنفَُع َذا اْلَجدِّ ِمنْ 

 عباس من فعله ومرفوعا(

ُكوِع[م َل ُرُكوَعهُ َوُسُجوَدهُ َوُوقُوفَهُ فِي َرْفِعِه ِمْن الرُّ  999]َمْسأَلَةٌ ِمْن طَوَّ

ُكوِع َوُجلُوِسِه بَْينَ  ْنَساُن ُرُكوَعهُ َوُسُجوَدهُ َوُوقُوفَهُ فِي َرْفِعِه ِمْن الرُّ َل اْْلِ  فَإِْن طَوا

ُكوِع  ْجَدتَْيِن، َحتاى يَُكوَن ُكلُّ َشْيٍء ِمْن َذلَِك ُمَساِويًا لُِوقُوفِِه ُمداةَ قَِراَءتِِه قَْبَل الرُّ السا

 فََحَسٌن.

 -ِلحاديث:ا

ٍد »َعْن اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب قَاَل ■  ََلةَ َمَع ُمَحما ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرَمْقُت الصا  -َصلاى َّللاا

ْجَدتَْيِن فََسْجَدتَهُ فَوَ  َجْدُت قِيَاَمهُ فََرْكَعتَهُ فَاْعتَِدالَهُ بَْعَد ُرُكوِعِه فََسْجَدتَهُ فَِجْلَستَهُ بَْيَن السا

 )صحيح(« فَِجْلَستَهُ َوِجْلَستَهُ َما بَْيَن التاْسلِيِم َواَِلْنِصَراِف قَِريبًا ِمْن الساَواءِ 

ِ َعْن أَنٍَس قَاَل: َما َصلايْ ■ » ُ َعلَْيِه  -َت َخْلَف أََحٍد أَْوَجَز َصََلةً ِمْن َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ِ  -َوَسلاَم  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فِي تََماٍم، َكانَْت َصََلةُ َرُسوِل َّللاا ُمتَقَاِربَةً، َوَكانَْت  -َصلاى َّللاا

ا َكاَن ُعمَ  ُر ْبُن اْلَخطااِب َمدا فِي َصََلِة اْلفَْجِر، َوَكاَن َرُسوُل َصََلةُ أَبِي بَْكٍر ُمتَقَاِربَةً، فَلَما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا ُ لَِمْن َحِمَدهُ قَاَم َحتاى نَقُوَل: قَْد أَْوهََم، ثُما  -َصلاى َّللاا إَذا قَاَل: َسِمَع َّللاا

ْجَدتَْيِن َحتاى نَقُوَل:   )صحيح(« قَْد أَْوهَمَ يَْسُجُد َويَْقُعُد بَْيِن السا

« ■ ِ ُ َعلَْيِه  -َعْن أَنٍَس أَناهُ قَاَل: إنِّي ََل آلُو أَْن أَُصلَِّي بُِكْم َكَما َرأَْيُت َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

إَذا َرفََع يَُصلِّي بِنَا، قَاَل ثَابٌِت: فََكاَن أَنٌَس يَْصنَُع َشْيئًا لَْم أََرُكْم تَْصنَُعونَهُ، َكاَن  -َوَسلاَم 

ْجَدتَْيِن َحتاى يَقُوَل اْلقَائُِل: قَ  ُكوِع قَاَم َحتاى يَقُوَل اْلقَائُِل: قَْد نَِسَي، َوبَْيَن السا ْد َرْأَسهُ ِمْن الرُّ

 )صحيح(« نَِسيَ 

ُكوِع[م  999]َمْسأَلَةٌ: تَْحِسيُن الرُّ

ُكوِع هَُو أَْن ََل يَْرفََع َرْأَسهُ إَذا رَ  ا َوتَْحِسيُن الرُّ َكَع َوََل يُِميلَهُ، لَِكْن ُمْعتَِدًَل َمَع ظَْهِرِه، َوأَما

ُجُل َواْلَمْرأَةُ فِ  ُج ِذَراَعْيِه َما أَْمَكنَهُ، الرا ا َما أَْمَكنَهُ، َويُفَرِّ ُجوِد فَيُقَْنِطُر ظَْهَرهُ ِجد ً ي فِي السُّ

 ُكلِّ َذلَِك َسَواٌء.

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، قول المؤلف هو قول :مسروق والحسن والنخعي ■ َوهَُو قَْوُل الشاافِِعيِّ

 َوأَْصَحاِب اْلَحِديِث.

 -اِلحاديث:

ِ ْبِن َمالٍِك ْبِن بَُحْينَةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا النابِيا »َعْن َعْبِد َّللاا َكاَن إَذا َصلاى  -َصلاى َّللاا

َج بَْيَن يََدْيِه َحتاى يَْبُدَو بَيَاضُ   .)صحيح(« إْبطَْيهِ  فَرا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َمْيُمونَةَ َزْوِج النابِيِّ ■  ُ  -َكاَن النابِيُّ »قَالَْت:  -َصلاى َّللاا َصلاى َّللاا

تْ  -َعلَْيِه َوَسلاَم   صحيح(«)إَذا َسَجَد لَْو َشاَءْت بَْهَمةٌ أَْن تَُمرا بَْيَن يََدْيِه لََمرا

ِ »َعائَِشةَ َعْن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا " َكاَن إَذا َرَكَع لَْم يُْشِخْص  -َصلاى َّللاا

ْبهُ   صحيح(«)َرْأَسهُ َولَْم يَُصوِّ

َعْن اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ قَاَل: َكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب يَُعلُِّم أَْصَحابَهُ إَذا َرَكُعوا أَْن ََل ■ 

بُوا.يُقَ   نُِّعوا َوََل يَُصوِّ
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َعْن ِشهَاٍب اْلبَاِرقِيِّ أَنا َعلِيا ْبَن أَبِي طَالٍِب َكاَن إَذا َسَجَد َخَوى َكَما يَْخِوي اْلبَِعيُر ■ 

اِمُر.  الضا

]َمْسأَلَةٌ يُْستََحبُّ لُِكلِّ ُمَصلٍّ إَذا َرفََع َرْأَسهُ ِمْن السَّْجَدِة الثَّانِيَِة أَْن يَْجلَِس 

نًا[ممُ   999تََمكِّ

نًا ثُما يَقُوَم ِمنْ  ْجَدِة الثاانِيَِة أَْن يَْجلَِس ُمتََمكِّ  َونَْستَِحبُّ لُِكلِّ ُمَصلٍّ إَذا َرفََع َرْأَسهُ ِمْن السا

ابَِعِة. ْكَعِة الثاانِيَِة َوالرا  َذلَِك اْلُجلُوِس إلَى الرا

 -أقوال الفقهاء:

اَد بْ ■  َوهَُو قَْوُل الشاافِِعيِّ َوأَْحَمَد، َوَداُود .  َن َزْيدٍ قول المؤلف هو قول : َحما

 لَْم يََر َذلَِك أَبُو َحنِيفَةَ َوَمالٌِك.■ َ

 -اِلحاديث:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَناهُ َرأَى النابِيا »عن َمالُِك ْبُن اْلُحَوْيِرِث اللاْيثِيُّ ■ يَُصلِّي، فَإَِذا  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)ِوْتٍر ِمْن َصََلتِِه لَْم يَْنهَْض َحتاى يَْستَِوَي قَاِعًداَكاَن فِي 

ََلةَ، َولَِكنِّي أُِريُد أُِريُكْم ■ عن َمالُِك ْبُن اْلُحَوْيِرِث قاَل: إنِّي َْلَُصلِّي بُِكْم َما أُِريُد الصا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكْيَف َرأَْيُت َرُسوَل َّللاا اَل أَبُو قََِلبَةَ: َكاَن يَُصلِّي ِمْثَل َصََلِة قَ  -َصلاى َّللاا

ْجَدِة  َشْيِخنَا هََذا، يَْعنِي َعْمَرو ْبَن َسلََمةَ إَماَمُكْم، َوَذَكر أَناهُ َكاَن إَذا َرفََع َرْأَسهُ ِمْن السا

ْكَعِة اْْلُولَى قََعَد ثُما قَامَ   )صحيح(« الثاانِيَِة فِي الرا

 هََذا لَهُ ُصْحبَةٌ، َوِْلَبِيِه ُصْحَب..قال المؤلف: َعْمٌرو 

ََلِة أَْربَُع َجْلَساٍت[م  999]َمْسأَلَةٌ فِي الصَّ

ْجَدِة الثاانِيَِة ِمْن ُكلِّ  ََلِة أَْربَُع َجْلَساٍت: ِجْلَسةٌ بَْيَن ُكلِّ َسْجَدتَْيِن، َوَجْلَسةٌ إْثَر السا  فَفِي الصا

ْكَعِة الثاانِيَِة، يَقُوُم ِمْنهَا إلَى الثاالِثَِة فِي اْلَمْغِرِب، َرْكَعٍة، َوَجْلَسةٌ لِلتاَشهُِّد بَ  ْعَد الرا

َواْلَحاِضُر فِي الظُّْهِر َواْلَعْصِر َواْلِعَشاِء اآْلِخَرِة، َوِجْلَسةٌ لِلتاَشهُِّد فِي آِخِر ُكلِّ َصََلٍة، 

 يَُسلُِّم فِي آِخِرهَا.

وِر أَْن يَْجَعَل أَْليَتَهُ اْليُْسَرى َعلَى بَاِطِن قََدِمِه اْليُْسَرى َوِصفَةُ َجِميِع اْلُجلُوِس اْلَمْذكُ 

ُمْفتَِرًشا لِقََدِمِه، َويَْنِصُب قََدَمهُ اْليُْمنَى، َرافًِعا لَِعقِبِهَا، ُمْجلًِسا لَهَا َعلَى بَاِطِن أََصابِِعهَا، 

، فَإِنا ِصفَتَهُ: أَْن يُْفِضَي بَِمقَاِعِدِه إلَى َما هَُو إَلا اْلُجلُوَس الاِذي يَلِي الساََلَم ِمْن ُكلِّ َصََلةٍ 

 َجالٌِس َعلَْيِه، َوََل يَْقُعَد َعلَى بَاِطِن قََدِمِه فَقَْط.

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.■  قول المؤلف هو قول: الشاافِِعيِّ

بِأَْليَتِِه اْليُْسَرى بَاِطَن قََدِمِه اْليُْسَرى.)أبو ُمْفتَِرًشا  -ََل نَُحاِش َشْيئًا  -اْلُجلُوُس ُكلُّهُ ■ 

 حنيفة(

 ُمْفِضيًا بَِمقَاِعِدِه إلَى اْْلَْرِض.)مالك( -ََل نَُحاِش َشْيئًا  -اْلُجلُوُس ُكلُّهُ ■ 

 -اِلحاديث:

« ■ ِ ُ َعلَْيِه  -َعْن َوائِِل ْبِن ُحْجٍر قَاَل: قُْلُت: َْلَْنظَُرنا إلَى َصََلِة َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا
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ِ  -َوَسلاَم  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكْيَف يَُصلِّي فَقَاَم َرُسوُل َّللاا فَاْستَْقبََل اْلقِْبلَةَ فََكباَر فََرفََع  -َصلاى َّللاا

ا أََراَد أَْن يَْرَكَع َرفََعهَُما ِمْثَل َذلَِك، ثُ يََدْيِه  ما َحتاى َحاَذتَا بِأُُذنَْيِه ثُما أََخَذ ِشَمالَهُ بِيَِمينِِه، فَلَما

 صحيح(«)َجلََس فَاْفتََرَش ِرْجلَهُ اْليُْسَرى

■ ِ : أَنَا ُكْنُت أَْحفَظَُكْم لَِصََلِة َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - قال أَبُو ُحَمْيٍد السااِعِديُّ  -َصلاى َّللاا

 َرأَْيتُهُ إَذا َكباَر َجَعَل يََدْيِه ِحَذاَء َمْنِكبَْيِه، َوإَِذا َرَكَع أَْمَكَن يََدْيِه ِمْن ُرْكبَتَْيِه، ثُما هََصرَ 

إَِذا َسَجَد َوَضَع يََدْيِه َغْيَر ظَْهَرهُ، فَإَِذا َرفََع َرْأَسهُ اْستََوى َحتاى يَُعوَد ُكلُّ فَقَاٍر َمَكانَهُ، فَ 

ْكَعتَْيِن  ُمْفتَِرٍش َوََل قَابِِضِهَما َواْستَْقبََل بِأَْطَراِف أََصابِِع ِرْجلَْيِه اْلقِْبلَةَ، فَإَِذا َجلََس فِي الرا

 )صحيح(« َجلََس َعلَى ِرْجلِِه اْليُْسَرى َونََصَب اْْلُْخَرى َوقََعَد َعلَى َمْقَعَدتِهِ 

اْبِن ُعَمَر: أَناهُ َكاَن يَْجلُِس فِي َمْثنَى فَيُْجلُِس َعلَى اْليُْسَرى ِرْجلَْيِه، يَتَبَطانُهَا َجالًِسا  َعنْ ■ 

 َعلَْيهَا، َويُْقِعي َعلَى أََصابِِع يُْمنَاهُ ثَانِيَهَا َوَراَء.)صحيح(

 999ى اِْلَْرِض قَْبَل ُرْكبَتَْيِه[م]َمْسأَلَةٌ َعلَى ُكلِّ ُمَصلٍّ أَْن يََضَع إَذا َسَجَد يََدْيِه َعلَ 

 يََدْيِه َعلَى اْْلَْرِض قَْبَل ُرْكبَتَْيِه َوََل بُدا. -إَذا َسَجَد  -َوفَْرٌض َعلَى ُكلِّ ُمَصلٍّ أَْن يََضَع 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا أََحُدُكْم فَََل  إَذا َسَجدَ : »-َصلاى َّللاا

 صحيح(«)يَْبُرُك َكَما يَْبُرُك اْلبَِعيُر َوْليََضْع يََدْيِه قَْبَل ُرْكبَتَْيهِ 

ِ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرأَْيُت َرُسوَل َّللاا إَذا َدَخَل فِي  -َصلاى َّللاا

ُجوِد سَ  ََلِة فَإَِذا اْنَحطا لِلسُّ  « .بَقَْت ُرْكبَتَاهُ يََدْيهِ الصا

ةَ فِيِه لَِوْجهَْيِن  َعلَْيِه  -: أََحُدهَُما: أَناهُ لَْيَس فِي َحِديِث أَنٍَس: أَناهُ -قال المؤلف: هََذا ََل ُحجا

ََلُم  ْكبَتَْيِن اْليََديْ  -السا ِن فَقَْط، َوقَْد يُْمِكُن َكاَن يََضُع ُرْكبَتَْيِه قَْبَل يََدْيِه، َوإِناَما فِيِه: َسْبُق الرُّ

أَْن يَُكوَن هََذا الساْبُق فِي َحَرَكتِِهَما ََل فِي َوْضِعِهَما، فَيُتافَُق اْلَخبََراِن َوالثاانِي: أَناهُ لَْو َكاَن 

ْكبَتَْيِن قَْبَل اْليََدْيِن، لََكاَن َذلَِك ُمَوافِقًا لَِمْعهُوِد اْْلَْصلِ  فِي إبَاَحِة ُكلِّ  فِيِه بَيَاُن َوْضِع الرُّ

، نَاِهيَةٍ  بَاَحِة الساالِفَِة بََِل َشكٍّ  َذلَِك، َولََكاَن َخبَُر أَبِي هَُرْيَرةَ َواِرًدا بَِشْرٍع َزائٌِد َرافٍِع لِْْلِ

 َعْنهَا بِيَقِيٍن..

يَُسلَِّم  ]َمْسأَلَةٌ لُِكلِّ ُمَصلٍّ إَماًما َكاَن أَْو َمأُْموًما َرُجًَل َكاَن أَْو اْمَرأٍَة أَنْ 

 999تَْسلِيَمتَْيِن[م

 مسألة مكررة .

]َمْسأَلَةٌ َونَْستَِحبُّ إَذا أَْكَمَل المصلي التََّشهَُّد فِي ِكْلتَا اْلِجْلَستَْيِن أَْن يَُصلَِّي َعلَى َرُسوِل 

ِ[م  999َّللاَّ

ِ َونَْستَِحبُّ إَذا أَْكَمَل التاَشهَُّد فِي ِكْلتَا اْلِجْلَستَْيِن أَْن يَُصلِّ  ُ  -َي َعلَى َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ياتِِه  -َعلَْيِه َوَسلاَم  ٍد َوَعلَى أَْزَواِجِه َوُذرِّ ٍد َوَعلَى آِل ُمَحما فَيَقُوَل: " اللاهُما َصلِّ َعلَى ُمَحما

ٍد َوَعلَى  َكَما َصلاْيت َعلَى إْبَراِهيَم َوَعلَى آِل إْبَراِهيَم إناك َحِميٌد َمِجيٌد، َوبَاِركْ  َعلَى ُمَحما

ياتِِه َكَما بَاَرْكت َعلَى إْبَراِهيَم َوَعلَى آِل إْبَراِهيَم فِي  ٍد َوَعلَى أَْزَواِجِه َوُذرِّ آِل ُمَحما

 اْلَعالَِميَن إناك َحِميٌد َمِجيٌد.

 -أقوال الفقهاء:

ُ َعلَْيِه َوسَ  -َمْن لَْم يَُصلِّ َعلَى النابِيِّ ■  فِي َصََلتِِه بَطَلَْت  -لاَم َصلاى َّللاا
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 َصََلتُهُ.)الشافعي(

ِ »َعْن أَبِي َمْسُعوٍد اْْلَْنَصاِريِّ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَتَانَا َرُسوُل َّللاا فِي  -َصلاى َّللاا

ُ أَْن نُ  ِ، َمْجلِِس َسْعِد ْبِن ُعبَاَدةَ، فَقَاَل لَهُ بَِشيُر ْبُن َسْعٍد: أََمَرنَا َّللاا َصلَِّي َعلَْيَك يَا َرُسوَل َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فََكْيَف نَُصلِّي َعلَْيَك؟ فََسَكَت َرُسوُل َّللاا َحتاى تََمناْينَا أَناهُ لَْم  -َصلاى َّللاا

ٍد َكَما ٍد َوَعلَى آِل ُمَحما َصلاْيَت َعلَى إْبَراِهيَم،  يَْسأَْلهُ، ثُما قَاَل: قُولُوا: اللاهُما َصلِّ َعلَى ُمَحما

ٍد َكَما بَاَرْكت َعلَى إْبَراِهيَم فِي اْلَعالَِميَن إناَك َحِميٌد  ٍد َوَعلَى آِل ُمَحما َوبَاِرْك َعلَى ُمَحما

 صحيح(«)َمِجيدٌ 

ِ َكْيَف نَُصلِّي َعلَْيك؟»أَبُو ُحَمْيٍد السااِعِديُّ " أَناهُْم ■  قَاَل: قُولُوا:  قَالُوا: يَا َرُسوَل َّللاا

ياتِِه َكَما َصلاْيَت َعلَى آِل إْبَراِهيَم، َوبَاِرْك  ٍد َوَعلَى أَْزَواِجِه َوُذرِّ اللاهُما َصلِّ َعلَى ُمَحما

ياتِِه َكَما بَاَرْكَت َعلَى آِل إْبَراِهيَم إناَك َحِميٌد  ٍد َوَعلَى أَْزَواِجِه َوُذرِّ َعلَى ُمَحما

 ه عن كعب بن عجرة مرفوعا(صحيح ومثل«)َمِجيدٌ 

ِ »عن فََضالَةَ ْبَن ُعبَْيٍد يَقُوُل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َسِمَع َرُسوُل َّللاا َرُجًَل يَْدُعو  -َصلاى َّللاا

َ( َولَْم يَُصلِّ َعلَى النابِيِّ  ْد )َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فِي َصََلتِِه لَْم يَُمجِّ َل لَهُ ، فَقَا-َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا ِ -َصلاى َّللاا ْلَت أَيُّهَا اْلُمَصلِّي ثُما َعلاَمهُْم َرُسوُل َّللاا  -: " َعجا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  َ تََعالَى َوَحِمَدهُ َوَصلاى َعلَى النابِيِّ  -َصلاى َّللاا َد َّللاا  - فََسِمَع َرُجًَل يَُصلِّي فََمجا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ِ  -َصلاى َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاا : اُْدُع تَُجْب، َوَسْل -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)تُْعطَ 

ََلِة َعلَْيِه  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: لَْيَس فِي هََذا إيَجاُب الصا ََلِة،  -َصلاى َّللاا فِي الصا

َل فِي َصََلتِِه بُِمْبِطٍل لَهَا، بَْل َكاَن وَ  ْلت " فَلَْيَس َمْن َعجا لَْو َكاَن َذلَِك لََما قَاَل لَهُ " َعجا

ََلِة َعلَْيِه  ، لَِكْن فِي هََذا اْلَخبَِر اْستِْحبَاُب الصا  -يَقُوُل لَهُ: اْرِجْع فََصلِّ فَإِناك لَْم تَُصلِّ

ُ َعلَْيِه َوسَ  ََلِة َوَغْيِرهَا فَقَْط. -لاَم َصلاى َّللاا  فِي الصا

ِ »عن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ ■ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا اْعتََرَض لَهُ ِجْبِريُل،  -َصلاى َّللاا

ضعيف() «)آِمينَ  :-َعلَْيِه الساََلُم  -فَقَاَل لَهُ: بَُعَد َمْن ُذِكْرَت ِعْنَدهُ فَلَْم يَُصلِّ َعلَْيَك، فَقَاَل 

ِد ْبِن ِهََلٍل، َوهَُو َمْجهُوٌل، َعْن  أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي أَُوْيٍس، َوقَْد َغَمَز َغْمًزا َشِديًدا َعْن ُمَحما

 َسْعِد ْبِن إِْسَحاَق، َوهَُو ُمْضطَِرٌب فِي اْسِمِه َغْيُر َمْشهُوِر اْلَحاِل(

ِ قال المؤلف: َولَْو َصحا لََكاَن فِيِه إيجَ  ََلِة َعلَى َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اُب الصا َصلاى َّللاا

ا َمتَى ُذِكَر فِي َصََلٍة أَْو َغْيِرهَا، َولَْم يَُكْن فِيِه تَْخِصيُص َما بَْعَد التاَشهُِّد فِي  - نَص ً

ََلِة بَِذلَِك..  الصا

فْ  ُكوِع فِي آِخِر َرْكَعٍة ِمْن ُكلِّ َصََلِة ]َمْسأَلَةٌ َواْلقُنُوُت فِْعٌل َحَسٌن بَْعَد الرَّ ِع ِمْن الرُّ

 ٤١٨فَْرٍض[م

ُكوِع فِي آِخِر َرْكَعٍة ِمْن ُكلِّ َصََلِة فَْرٍض  ْفِع ِمْن الرُّ  -َواْلقُنُوُت فِْعٌل َحَسٌن، بَْعَد الرا

ْبِح، َوفِي اْلِوْتِر، فََمْن تََرَكهُ فَََل َشْيَء َعلَْيِه فِي َذلَِك َوهَُو أَْن يَقُوَل  ْبِح َوَغْيِر الصُّ الصُّ

اْلَحْمُد " " اللاهُما اْهِدنِي فِيَمْن هََدْيت، َوَعافِنِي فِيَمْن َعافَْيت،  بَْعَد قَْولِِه " َربانَا َولَك

َوتََولانِي فِيَمْن تََولاْيت، َوبَاِرْك لِي فِيَما أَْعطَْيت، َوقِنِي َشرا َما قََضْيت، إناك تَْقِضي َوََل 
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ت َربانَا َوتََعالَْيت " َويَْدُعو لَِمْن َشاَء، يُْقَضى َعلَْيك، َوإِناهُ ََل يَِذلُّ َمْن َوالَْيت، تَبَاَركْ 

يِهْم بِأَْسَمائِِهْم إْن أََحبا  ا  -َويَُسمِّ ُكوِع لَْم تَْبطُْل َصََلتُهُ بَِذلَِك، َوأَما فَإِْن قَاَل َذلَِك قَْبَل الرُّ

ناةُ فَاَلاِذي َذَكْرنَا.  السُّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

 ان الثوري وابن أبي ليلى.قول المؤلف هو قول سفي■

، َوُمَعاِويَةُ، َوَمَعهُْم ■ ةُ اْلهَُدى، أَبُو بَْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَماُن، َوَعلِيٌّ القنوت مباح . ) أَئِما

، َواْبُن َعبااٍس وروى عنه خَلف ذلك  (  أُبَيٌّ

ْبُن القنوت بدعة )أبو مالك اْلشجعي وسالم بن عبد َّللا بن عمر والزهري ويَْحيَى ■

، َوبَقِيُّ ْبُن َمْخلٍَد(  يَْحيَى اللاْيثِيُّ

 القنوت مكروه.)الييث بن سعد وروى عنه القنوت في صَلة الصبح(

 القنوت إنما يكون في حال المحاربة .)علقمة واْلسود(■

لََواِت ُكلِّهَا، إَلا فِي اْلِوْتِر، فَإِناهُ يَْقنُُت فِ ■  ُكوِع: ََل يَْقنُُت فِي َشْيٍء ِمْن الصا يِه قَْبَل الرُّ

نَةَ ُكلاهَا، فََمْن تََرَك اْلقُنُوَت فِيِه فَْليَْسُجْد َسْجَدتَْي الساْهو.)أبو حنيفة وأصحابه(  السا

ةً .)الشافعى ■  ْبِح َخاصا لََواِت اْلَمْفُروَضِة ُكلِّهَا إَلا فِي الصُّ ََل يَْقنُُت فِي َشْيٍء ِمْن الصا

  ك وقال: قبل الركوع(وقال بعد الركوع، ومال

لََواِت، َوََل يَْقنُُت فِي اْلِوْتِر إَلا فِي لَْيلَِة ■  إِْن نََزلَْت بِاْلُمْسلِِميَن نَاِزلَةٌ قَنََت فِي َجِميِع الصا

ُكوِع.)الشافعي( ةً بَْعَد الرُّ  النِّْصِف ِمْن َرَمَضاَن َخاصا

رو بن دينار والحسن استحباب الدعاء في الصَلة المكتوبة.)ابن مسعود وعم■

، َوَمالٌِك، َوَداُود، َوَغْيُرهُْم(  البصري وعروة بن الزبير واْبُن ُجَرْيٍج، َوالشاافِِعيُّ

ََلِة اْلَمْكتُوبَِة بَِشْيٍء أَْصًَل .)روى عن َعَطاٍء، َوطَاُوٍس، َوُمَجاِهٍد(■   ََل يُْدَعى فِي الصا

ْنَساٍن ِسمَ ■  اهُ بِاْسِمِه بَطَلَْت َصََلتُهُ.)عطاء وأبو حنيفة وزاد َمْن َدَعا فِي َصََلتِِه ِْلِ

 على ذلك من عطس فقال الحمد َّلل(

ََلِة إَلا بَِما فِي اْلقُْرآِن.)ابن سيرين(■   ََل يُْدَعى فِي الصا

 -اِلحاديث:

ِ »َعْن اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َكاَن يَْقنُُت فِي  -َصلاى َّللاا

ْبِح َواْلَمْغِربِ   صحيح(«)الصُّ

ِ »َعْن ■  ِ إنِّي َْلَْقَربُُكْم َصََلةً بَِرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل " َوَّللَاا َصلاى َّللاا

ْكَعِة اآْلِخَرِة ِمْن َصََلِة ا - لظُّْهِر، َوَصََلِة اْلِعَشاِء اآْلِخَرِة فََكاَن أَبُو هَُرْيَرةَ يَْقنُُت فِي الرا

ُ لَِمْن َحِمَدهُ، فَيَْدُعو لِْلُمْؤِمنِيَن َويَْلَعُن اْلُكفااَر؟ َوقَ  ْبِح، بَْعَدَما يَقُوُل: َسِمَع َّللاا اَل َوَصََلِة الصُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَبُو هَُرْيَرةَ: َكاَن َرُسوُل َّللاا ُ لَِمْن َحِمَدهُ، فِي إَذا قَ  -َصلاى َّللاا اَل: َسِمَع َّللاا

ْكَعِة اآْلِخَرِة ِمْن َصََلِة اْلِعَشاِء قَنََت فَقَاَل: اللاهُما نَجِّ اْلَولِيَد ْبَن اْلَولِيِد، اللاهُما نَجِّ  َسلََمةَ الرا

ْلُمْستَْضَعفِيَن ِمْن ْبَن ِهَشاٍم، اللاهُما نَجِّ َعيااَش ْبَن أَبِي َربِيَعةَ، اللاهُما نَجِّ ا

 صحيح(«)اْلُمْؤِمنِينَ 

ِ »عن أَبَي هَُرْيَرةَ يَقُوُل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا يَقُوُل ِحيَن يَْفُرُغ  -َصلاى َّللاا
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ُ لَِمْن حَ  ِمَدهُ، َربانَا َولَك اْلَحْمُد ِمْن َصََلِة اْلفَْجِر ِمْن اْلقَِراَءِة َويَُكبُِّر َويَْرفَُع َرْأَسهُ: َسِمَع َّللاا

ثُما يَقُوُل َوهَُو قَائٌِم: اللاهُما أَْنِج اْلَولِيَد ْبَن اْلَولِيِد، َوَسلََمةَ ْبَن ِهَشاٍم، َوَعيااَش ْبَن أَبِي  -

اْجَعْلهَا َعلَْيِهْم َربِيَعةَ َواْلُمْستَْضَعفِيَن ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن اللاهُما اُْشُدْد َوْطأَتََك َعلَى ُمَضَر، وَ 

 َ ِسنِيَن َكِسنِي يُوُسَف، اللاهُما اْلَعْن لِْحيَاَن، َوِرْعًَل، َوَذْكَواَن َوُعَصياةَ، َعَصْت َّللاا

ُ تََعالَى: }لَْيَس لََك ِمَن اْلَْمِر َشْيٌء أَْو « َوَرُسولَهُ  ا أَْنَزَل َّللاا ثُما بَلََغنَا أَناهُ تََرَك َذلَِك لَما

بَهُْم فَإِناهُْم َظالُِموَن{ ]آل عمران: يَتُ   [)صحيح(٥٨٩وَب َعلَْيِهْم أَْو يَُعذِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا النابِيا »َعْن اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب ■  َكاَن ََل يَُصلِّي َصََلةً إَلا  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)قَنََت فِيهَا

ِ أَنا أَنََس ْبَن َمالٍِك ُسئِلَ ■ » ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -: هَْل قَنََت َرُسوُل َّللاا فِي َصََلِة  -َصلاى َّللاا

ُكوعِ  ُكوِع أَْو بَْعَدهُ؟ قَاَل: بَْعَد الرُّ ْبِح؟ قَاَل: نََعْم، قِيَل لَهُ: قَْبَل الرُّ  صحيح(«)الصُّ

ُكوِع أَْم بَْعَدهُ؟  قال المؤلف: فَإِْن قِيَل: فَقَْد ُرِوَي َعْن أَنٍَس: أَناهُ ُسئَِل َعنْ  اْلقُنُوِت: أَْقبََل الرُّ

ُكوعِ   فَقَاَل: قَْبَل الرُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قُْلنَا: إناَما أَْخبََر بَِذلَِك أَنٌَس َعْن أَُمَراِء َعْصِرِه، ََل َعْن َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بِفِْعِل النابِيِّ  َكَما ُسئَِل َعْن بَْعِض أُُموِر اْلَحجِّ فَأَْخبَرَ  - ثُما قَاَل:  -َصلاى َّللاا

ةَ فِي أََحٍد  -أَْفَعُل َكَما يَْفَعُل أَُمَراُقك  ا َرْأٌي ِمْنهُ، َوََل ُحجا ا تَقِياةٌ، َوإِما َوهََذا ِمْن أَنٍَس: إما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بَْعَد َرُسوِل َّللاا  .َصلاى َّللاا

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَاَل اْلَحَسُن ْبُن َعلِيٍّ َعلاَمنِي َرُسوُل َّللاا َكلَِماٍت أَقُولُهُنا فِي  -َصلاى َّللاا

اٍس فِي ِرَوايَتِِه: فِي قُنُوِت اْلِوْتِر، ثُما اتافَقَا: اللاهُما اْهِدنِي فِيَمْن  -اْلِوْتِر  قَاَل اْبُن َجوا

َعافِنِي فِيَمْن َعافَْيَت، َوتََولانِي فِيَمْن تََولاْيَت، َوبَاِرْك لِي فِيَما أَْعطَْيَت، َوقِنِي هََدْيَت، وَ 

َشرا َما قََضْيَت، إناَك تَْقِضي َوََل يُْقَضى َعلَْيَك، َوإِناهُ ََل يَِذلُّ َمْن َوالَْيَت تَبَاَرْكَت َربانَا 

 ضعيف(«)َوتََعالَْيتَ 

امُ ■ ْبِح؟ فَقَاَل:  عن اْلَعوا ْبُن َحْمَزةَ قَاَل: َسأَْلت أَبَا ُعْثَماَن الناْهِديا َعْن اْلقُنُوِت فِي الصُّ

ْن؟ قَاَل: َعْن أَبِي بَْكٍر، َوُعَمَر، َوُعْثَماَن.)صحيح( ُكوِع، فَقُْلت: َعما  بَْعَد الرُّ

 ٍر، َوُعَمَر، َوُعْثَماَن.قال المؤلف: َوقَْد َشاهََد أَبُو ُعْثَماَن الناْهِديُّ أَبَا بَكْ 

 َعْن أَنٍَس قَاَل: َكاَن اْلقُنُوُت فِي اْلَمْغِرِب َواْلفَْجِر.)صحيح(■ 

ْكَعِة فََدَعا ■  ِ ْبِن َمْعقٍِل أَنا َعلِيا ْبَن أَبِي طَالٍِب قَنََت فِي اْلَمْغِرِب بَْعَد الرا َعْن َعْبِد َّللاا

 َعلَى أُنَاٍس.)صحيح(

ُكوِع.)صحيح(َعْن اْبِن سِ ■   يِريَن: أَنا أُبَيا ْبَن َكْعٍب قَنََت فِي اْلِوْتِر بَْعَد الرُّ

« ■ ِ ُ َعلَْيِه  -َعْن أَبِي َمالٍِك اْْلَْشَجِعيِّ َعْن أَبِيِه قَاَل َصلاْيُت َخْلَف َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

نُْت، َوَخْلَف ُعَمَر فَلَْم يَْقنُْت، َوَخْلَف ُعْثَماَن فَلَْم فَلَْم يَْقنُْت، َوَخْلَف أَبِي بَْكٍر فَلَْم يَقْ  -َوَسلاَم 

 صحيح(«)يَْقنُْت، َوَخْلَف َعلِيٍّ فَلَْم يَْقنُْت، يَا بُنَيا إناهَا بِْدَعةٌ 

ِ بن عمِر ■ ■  ِ »عن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَناهُ َسِمَع َرُسوَل َّللاا َع ِحيَن َرفَ  -َصلاى َّللاا

ْكَعِة اْْلَِخيَرِة قَاَل: اللاهُما أَْلَعْن فََُلنًا َوفََُلنًا، َدَعا َعلَى  ْبِح ِمْن الرا َرْأَسهُ ِمْن َصََلِة الصُّ
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: }لَْيَس لََك ِمَن اْلَْمِر َشْيٌء أَْو يَتُوَب َعلَْيِهْم أَْو  ُ َعزا َوَجلا نَاٍس ِمْن اْلُمنَافِقِيَن فَأَْنَزَل َّللاا

 صحيح([ «)٥٨٩بَهُْم فَإِناهُْم ظَالُِموَن{ ]آل عمران: يَُعذِّ 

ةٌ فِي  ةٌ فِي إْثبَاِت اْلقُنُوِت، ِْلَناهُ لَْيَس فِيِه نَْهٌي َعْنهُ، فَهََذا ُحجا قال المؤلف: هََذا ُحجا

َما أَْنَكَر اْلقُنُوَت فِي بُْطََلِن قَْوِل َمْن قَاَل: إنا اْبَن ُعَمَر َجِهَل اْلقُنُوَت، َولََعلا اْبَن ُعَمَر إنا 

َوايَاُت َعْنهُ، فَهَُو أَْولَى، لِئََلا يَْجَعَل  ُكوِع، فَهَُو َمْوِضُع إْنَكاٍر، َوتَتافُِق الرِّ اْلفَْجِر قَْبَل الرُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم .. -َكََلَمهُ ِخََلفًا لِلثاابِِت َعْن َرُسوِل َّللاا  َصلاى َّللاا

ِ َعْن َعْلقَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َمةَ، َواْْلَْسَوِد قَاََل " َما قَنََت َرُسوُل َّللاا فِي َشْيٍء  -َصلاى َّللاا

، َوََل قَنََت أَبُو بَْكٍر،  لََواِت ُكلِِّهنا لََواِت، إَلا إَذا َحاَرَب، فَإِناهُ َكاَن يَْقنُُت فِي الصا ِمْن الصا

َحتاى َماتُوا، َوََل قَنََت َعلِيٌّ َحتاى َحاَرَب أَْهَل الشااِم، فََكاَن يَْقنُُت َوََل ُعَمُر، َوََل ُعْثَماُن، 

لََواِت ُكلِِّهنا َوَكاَن ُمَعاِويَةُ يَْقنُُت أَْيًضا، يَْدُعو ُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما َعلَى َصاِحبِِه  فِي الصا

 .)ضعيف مرسل عن رسول َّللا(

 َوِد قَاََل: َصلاى بِنَا ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب َزَمانًا فَلَْم يَْقنُْت.)صحيح(َوَعْن َعْلقََمةَ، َواْْلَسْ ■ 

 َوَعْن اْْلَْسَوِد ْبِن يَِزيَد قَاَل: َكاَن اْبُن َمْسُعوٍد ََل يَْقنُُت فِي َصََلِة اْلَغَداِة.)صحيح(■ 

ْعثَاِء قَاَل: َسأَْلت اْبَن ُعَمَر َعْن اْلقُنُوتِ ■  فِي اْلفَْجِر؟ فَقَاَل: َما َشَعْرت أَنا  َعْن أَبِي الشا

 أََحًدا يَْفَعلُهُ.)صحيح(

ِ ْبِن ُعَمَر: هَْل َكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب ■  َعْن اْبِن أَبِي نَِجيٍح: قَاَل َسأَْلت َسالَِم ْبَن َعْبِد َّللاا

ْبِح؟ قَاَل: ََل، إناَما هَُو َشْيٌء أَْحَدثَهُ ا  لنااُس.)صحيح(يَْقنُُت فِي الصُّ

 ِ َوايَةُ َعْن َرُسوِل َّللاا ا الرِّ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: أَما َوأَبِي بَْكٍر، َوُعَمَر،  -َصلاى َّللاا

، َواْبِن َعبااٍس  ُ َعْنهُْم  -َوُعْثَماَن، َوَعلِيٍّ ةَ فِي َذلَِك -َرِضَي َّللاا : بِأَناهُْم لَْم يَْقنُتُوا فَََل ُحجا

لناْهِي َعْن اْلقُنُوِت، ِْلَناهُ قَْد َصحا َعْن َجِميِعِهْم أَناهُْم قَنَتُوا، َوُكلُّ َذلَِك َصِحيٌح، قَنَتُوا ا

ِ تََعالَى، فَفِْعلُهُ َحَسٌن، َوتَْرُكهُ ُمبَاٌح،  َوتََرُكوا، فَِكََل اْْلَْمَرْيِن ُمبَاٌح، َواْلقُنُوُت ِذْكٌر َّلِلا

ا اْبُن ُعَمَر فَلَْم يَْعِرْفهُ َكَما لَْم يَْعِرْف اْلَمْسَح، َولَْيَس َولَْيَس فَْرًضا، وَ  لَِكناهُ فَْضٌل.. َوأَما

 َذلَِك بِقَاِدٍح فِي َمْعِرفَِة َمْن َعَرفَهُ..

َكَها[م  991]َمْسأَلَةٌ يُِشيَر اْلُمَصلِّي إَذا َجلََس لِلتََّشهُِّد بِأُْصبُِعِه َوََل يَُحرِّ

َكهَا َونَْستَِحبُّ   أَْن يُِشيَر اْلُمَصلِّي إَذا َجلََس لِلتاَشهُِّد بِأُْصبُِعِه َوََل يَُحرِّ

 َويَُدهُ اْليُْمنَى َعلَى فَِخِذِه اْليُْمنَى، َويََضَع َكفاهُ اْليُْسَرى َعلَى فَِخِذِه اْليُْسَرى.

ْحَمِن اْلَمَعافِِريِّ قَاَل: َرآنِي عَ ■  ِ ْبُن ُعَمَر أَْعبَُث بِاْلَحَصى َعْن َعلِيِّ ْبِن َعْبِد الرا ْبُد َّللاا

 ِ ا اْنَصَرَف نَهَانِي َوقَاَل: اْصنَْع َكَما َكاَن َرُسوُل َّللاا ََلِة، فَلَما ُ َعلَْيِه  -فِي الصا َصلاى َّللاا

ََلِة َوَضَع َكفاهُ اْليُْمنَى َعلَى فَِخِذِه اْليُ »يَْصنَُع  -َوَسلاَم  ْمنَى، َوقَبََض إَذا َجلََس فِي الصا

ْبهَاَم، َوَوَضَع َكفاهُ اْليُْسَرى َعلَى فَِخِذِه  أََصابَِعهُ ُكلاهَا، َوأََشاَر بِأُْصبُِعِه الاتِي تَلِي اْْلِ

 صحيح(«)اْليُْسَرى

 990ُكوِع[م]َمْسأَلَةٌ لُِكلِّ ُمَصلٍّ أَْن يَُكوَن أَْخُذهُ فِي التَّْكبِيِر َمَع اْبتَِدائِِه لَِِلْنِحَداِر لِلرُّ 

ُكوِع، َوَمَع  َونَْستَِحبُّ لُِكلِّ ُمَصلٍّ أَْن يَُكوَن أَْخُذهُ فِي التاْكبِيِر َمَع اْبتَِدائِِه لَِِلْنِحَداِر لِلرُّ
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ُجوِد، َوَمَع اْبتَِدائِِه لِْلقِيَاِم  ْفِع ِمْن السُّ ُجوِد، َوَمَع اْبتَِدائِِه لِلرا ِمْن اْبتَِدائِِه لَِِلْنِحَداِر لِلسُّ

ْفِع ِمْن  ُ لَِمْن َحِمَدهُ " َمَع اْبتَِدائِِه فِي الرا ْكَعتَْيِن، َويَُكوَن اْبتَِداُقهُ لِقَْوِل " َسِمَع َّللاا الرا

َماِم أَْلبَتاةَ أَْن يُِطيَل التاْكبِيَر، بَْل يُْسِرَع فِيِه، فَََل يَْرَكُع َوََل يَْسجُ  ُكوِع، َوََل يَِحلُّ لِْْلِ ُد الرُّ

َماوَ  ا قَْولُنَا بِإِيَجاِب تَْعِجيِل التاْكبِيِر لِْْلِ ِم فَْرًضا: ََل يَقُوُم َوََل يَْقُعُد إَلا َوقَْد أَتَما التاْكبِيَر.. َوأَما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَلِقَْوِل َرُسوِل َّللاا َماُم لِيُْؤتَما بِِه، فَإَِذا : »-َصلاى َّللاا َكباَر إناَما ُجِعَل اْْلِ

َماِم  -َعلَْيِه الساََلُم  -فَأَْوَجَب « فََكبُِّروا التاْكبِيَر َعلَى اْلَمأُْموِميَن فَْرًضا إْثَر تَْكبِيِر اْْلِ

َماُم التاْكبِيَر أَْشَكَل َذلَِك َعلَى اْلَمأُْموِميَن فََكباُروا َمَعهُ َوقَبْ  َماِم َل تَ َوبَْعَدهُ َوََل بُدا، فَإَِذا َمدا اْْلِ

 تَْكبِيِرِه..

 -قوال الفقهاء:أ

، َوَداُود، َوأَْصَحابُهُْم.■  قول المؤلف هو قول أبي َحنِيفَةَ، َوأَْحَمُد، َوالشاافِِعيُّ

ْكَعتَْيِن، فَإِناهُ ََل يََراهُ إَلا إَذا اْستََوى ■ َ قَاَل َمالٌِك بَِذلَِك، إَلا فِي التاْكبِيِر لِْلقِيَاِم ِمْن الرا

 ًما.قَائِ 

 -اِلحاديث:

َكاَن أَبُو هَُرْيَرةَ يَُصلِّي فَيَُكبُِّر ِحيَن يَقُوُم، َوِحيَن يَْرَكُع، َوإَِذا أََراَد أَْن يَْسُجَد، َوإَِذا ■ »

 ِ ْكَعتَْيِن َكباَر، فَإ ُجوِد َوإَِذا َجلََس، َوإَِذا أََراَد أَْن يَقُوَم ِمْن الرا َذا َسَجَد بَْعَدَما يَْرفَُع ِمْن السُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َسلاَم قَاَل: َواَلاِذي نَْفِسي بِيَِدِه إنِّي َْلَْقَربُُكْم َشبَهًا بَِصََلِة َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ْنيَا -  صحيح(«)َما َزالَْت هَِذِه َصََلتَهُ َحتاى فَاَرَق الدُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلا  -َكاَن النابِيُّ »عن أبي هَُرْيَرةَ يَقُوُل: ■  ََلِة يَُكبُِّر  -ى َّللاا إَذا قَاَم إلَى الصا

ُ لَِمْن َحِمَدهُ، ِحيَن يَْرفَُع ُصْلبَهُ ِمْن  ِحيَن يَقُوُم، ثُما يَُكبُِّر ِحيَن يَْرَكُع، ثُما يَقُوُل: َسِمَع َّللاا

ْكَعِة، ثُما يَقُوُل َوهَُو قَائٌِم: َربانَا َولََك اْلحَ   صحيح(«)ْمدُ الرا

ََلةَ[م■   999]َمْسأَلَةٌ ُكلُّ َحَدٍث يَْنقُُض الطََّهاَرةَ بَِعْمٍد أَْو نِْسيَاٍن يَْنقُُض الصَّ

فَإِناهُ َمتَى ُوِجَد بَِغلَبٍَة أَْو بِإِْكَراٍه أَْو بِنِْسيَاٍن  -بَِعْمٍد أَْو نِْسيَاٍن  -ُكلُّ َحَدٍث يَْنقُُض الطاهَاَرةَ 

ََلِة  ْحَراِم لَهَا إلَى أَْن يَتِما َسََلُمهُ ِمْنهَا فِي الصا : فَهَُو يَْنقُُض الطاهَاَرةَ -َما بَْيَن التاْكبِيِر لِْْلِ

ََلةَ َمًعا، َويَْلَزُمهُ اْبتَِداُقهَا، َوََل يَُجوُز لَهُ اْلبِنَاُء فِيهَا، َسَواٌء َكاَن إَماًما أَْو َمأُْموًما  َوالصا

ةً.أَْو ُمْنفَِرًدا، فِ  ِع َخاصا َعاَدةُ فِي التاطَوُّ ٍع، إَلا أَناهُ ََل تَْلَزُمهُ اْْلِ  ي فَْرٍض َكاَن أَْو فِي تَطَوُّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوَمالٍِك، ■ قول المؤلف هو أحد قولي الشافعي والزهري َوهَُو قَْوُل ُسْفيَاَن الثاْوِريِّ

 َواْبِن ُشْبُرَمةَ.

أَ.)أبو سليمان والشعبي وأبو حنيفة إَلا أَنا أَبَا َحنِيفَةَ قَاَل: لَْو نَاَم يَْبنِي بَْعَد أَْن يَتَوَ ■  ضا

َماُم بَِغلَبٍَة َوهَُو َساِجٌد  : -فِي َصََلتِِه فَاْحتَلََم فَإِناهُ يَْغتَِسُل َويَْبتَِدُئ َوََل يَْبنِي إْن أَْحَدَث اْْلِ

ََلتُهُ َوَصََلةُ َمْن َوَراَءهُ َوإِْن َرفََع َرْأَسهُ َولَْم يَُكبِّْر لَْم فَإِْن َكباَر َوَرفََع َرْأَسهُ: بَطَلَْت صَ 

َماِم  تَْبطُْل َصََلتُهُ َوََل َصََلةُ َمْن َوَراَءهُ فَإِْن اْستَْخلََف َعلَْيِهْم أَْو اْستَْخلَفُوا قَْبَل ُخُروِج اْْلِ

َماِم َوََل   َصََلةُ اْلَمأُْموِميَن؟ فَإِْن لَْم يَْستَْخلِْف َعلَْيِهْم َوََل ِمْن اْلَمْسِجِد: لَْم تَْبطُْل َصََلةُ اْْلِ

اْستَْخلَفُوا َحتاى َخَرَج ِمْن اْلَمْسِجِد: بََطلَْت َصََلتُهُ َوَصََلتُهُْم َواْْلَْشهَُر َعْن أَبِي َحنِيفَةَ: 
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َماِم، فَإِْن خَ  َرَج فَأََخَذ اْلَماَء ِمْن َخابِيٍَة بِإِنَاٍء تَْبطُُل َصََلةُ اْلَمأُْموِميَن َوتَتِمُّ َصََلةُ اْْلِ

أَ: َرَجَع َوبَنَى  : فَإِْن اْستَقَى اْلَماَء ِمْن بِْئٍر: بََطلَْت َصََلتُهُ فَإِْن تََكلاَم َسْهًوا أَْو -فَتََوضا

 َعْمًدا: بََطلَْت َصََلتُهُ(

أُ َويَْستَ ■  يِح: يَتََوضا أُ فِي اْلَغائِِط َواْلبَْوِل َوالرِّ َعاِف: يَتََوضا ََلةَ، َوفِي اْلقَْيِء َوالرُّ ْقبُِل الصا

 َويَْبنِي َعلَى َصََلتِِه َما لَْم يَتََكلاْم.)النخعي(

 -اِلحاديث:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعائَِشةَ َعْن النابِيِّ ■  أْ » -َصلاى َّللاا إَذا قَاَء أََحُدُكْم أَْو قَلََس فَْليَتََوضا

ضعيف() إْسَماِعيَل ْبَن َعيااٍش َضِعيٌف، ََل ِسياَما فِيَما «)ْبِن َعلَى َما َصلاى َما لَْم يَتََكلامْ َولِيَ 

ٍة (  َرَوى َعْن اْلِحَجاِزيِّيَن فَُمتافٌَق َعلَى أَناهُ لَْيَس بُِحجا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعائَِشةَ أَنا َرُسوَل َّللاا إْن قَاَء أََحُدُكْم فِي َصََلتِِه »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

أْ َوْليَْبِن َعلَى َما َمَضى ِمْن َصََلتِهِ   ضعيف(«)أَْو َرَعَف أَْو قَلََس فَْليَْنَصِرْف َويَتََوضا

ِ »َعْن اْبِن َعبااٍس ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا ََل  -َصلاى َّللاا ِة َكاَن إَذا َرَعَف فِي الصا

أَ َوبَنَى َعلَى َما َمَضى ِمْن َصََلتِهِ   َساقِطٌ( َ-ضعيف() ُعَمَر ْبِن ِريَاٍح اْلبَْصِريِّ «)تََوضا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ُ َصََلةَ : »-َصلاى َّللاا ََل يَْقبَُل َّللاا

أَ أََحِدُكْم إَذا أَْحَدَث حَ   صحيح(«)تاى يَتََوضا

أَ، َوقَْد َصحا بََِل  ُ َحتاى يَتََوضا ْن أَْحَدَث ََل يَْقبَلُهَا َّللاا ََلةَ ِمما قال المؤلف: فَإِْذ َصحا أَنا الصا

َق بَْيَن أَجْ  ََلةَ ََل تُْجِزُئ إَلا ُمتاِصلَةً، َوََل يَُجوُز أَْن يُفَرا : أَنا الصا َزائِهَا بَِما ِخََلٍف َوبِالناصِّ

لَْيَس َصََلةً: فَنَْحُن نَْسأَُل َمْن يََرى اْلبِنَاَء لِْلُمْحِدِث فَنَقُوُل: أَْخبَُرونَا َعْن اْلُمْحِدِث الاِذي 

أََمْرتُُموهُ بِاْلبِنَاِء، ُمْذ يُْحِدُث فَيَْخُرُج فَيَْمِشي فَيَأُْخُذ اْلَماَء فَيَْغِسُل َحَدثَهُ أَْو يَْستَْنِجي 

ََلِة، أَهَُو ِعْنَدُكْم فِي َصََلٍة؟ أَْم هَُو فِي فَ  أُ فَيَْنَصِرُف إلَى أَْن يَأُْخَذ فِي َعَمِل الصا يَتََوضا

َغْيِر َصََلٍة، َوََل َسبِيَل لَهُْم إلَى قِْسٍم ثَالٍِث فَإِْن قَالُوا: هَُو فِي َصََلٍة أَْكَذبَهُْم قَْوُل َرُسوِل 

 ِ ُ عَ  -َّللاا أَ : »-لَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا َ ََل يَْقبَُل َصََلةَ َمْن أَْحَدَث َحتاى يَتََوضا َوِمْن « إنا َّللاا

َ تََعالَى ََل يَْقبَلُهَا، فََصحا أَنا َعمَ  َل اْلُمَحاِل اْلبَاِطِل أَْن يُْعتَدا لَهُ بَِصََلٍة قَْد أَْيقَناا أَنا َّللاا

.. َوإِْن قَالُوا: بَْل هَُو فِي  َصََلتِِه الاِذي َكاَن قَْبلُ  ا أَْجُرهُ فَبَاٍق لَهُ بََِل َشكٍّ قَْد اْنقَطََع، َوأَما

ََلِة ُمتاِصلَةً..  َغْيِر َصََلٍة؟ قُْلنَا: َصَدْقتُْم، فَإِْذ هَُو فِي َغْيِر َصََلٍة: فََعلَْيِه أَْن يَأْتَِي بِالصا

ِ َعْن َعلِيِّ ْبِن َطْلٍق قَاَل: قَاَل َرسُ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -وُل َّللاا إَذا فََسا أََحُدُكْم فِي : »-َصلاى َّللاا

ََلةَ  أْ َوْليُِعْد الصا ََلِة فَْليَتََوضا  ضعيف(«)الصا

ََلِة يُِعيُدهَا َوََل يَْعتَدُّ بَِما ■  : أَنا اْلِمْسَوِر ْبَن َمْخَرَمةَ َكاَن إَذا َرَعَف فِي الصا ْهِريِّ َعْن الزُّ

 َمَضى.

ََلِة[م  999]َمْسأَلَةٌ َرَعَف المصلي فِي الصَّ

ْن َذَكْرنَا فِي َصََلٍة  فَإِْن أَْمَكنَهُ أَْن يَُسدا أَْنفَهُ َوأَْن يََدَع  -َكَما َذَكْرنَا  -فَإِْن َرَعَف أََحٌد ِمما

َم يَْقطُُر َعلَى َما بَْيَن يََدْيِه، بَِحْيُث ََل يََمسُّ لَهُ ثَْوبًا  َوََل َشْيئًا ِمْن ظَاِهِر َجَسِدِه، فََعَل الدا

 َوتََماَدى َعلَى َصََلتِِه، َوََل َشْيَء َعلَْيِه.

َعاَف لَْيَس َحَدثًا َعلَى َما َذَكْرنَا قَْبُل، فَإِْذ لَْيَس َحَدثًا، َوََل َمسا لَهُ -بُْرهَاُن َذلَِك  : أَنا الرُّ
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ُم ثَْوبًا، َوََل ظَاِهَر َجَسٍد فَلَ  ْم يَْعِرْض فِي طَهَاَرتِِه، َوََل فِي َصََلتِِه َشْيٌء، فَإِْن َمسا الدا

ُم َشْيئًا ِمْن َجَسِدِه أَْو ثَْوبِِه فَأَْمَكنَهُ َغْسُل َذلَِك َغْيَر ُمْستَْدبٍِر اْلقِْبلَةَ فَْليَْغِسْلهُ َوهَُو  ُمتََماِدي الدا

ةٌ، َوَسَواٌء مَ  أَنا  -َشى إلَى اْلَماِء َكثِيًرا أَْو قَلِيًَل. بُْرهَاُن َذلَِك فِي َصََلتِِه، َوَصََلتُهُ تَاما

َماِت فَْرٌض بََِل ِخََلٍف، فَهَُو فِي َمْشيِِه لَِذلَِك َوفِي َعَملِِه  َغْسَل الناَجاَسِة َواْجتِنَاَب اْلُمَحرا

َي فِيهَ  ََلةُ بِأَْن يَُؤدِّ ا َما أُِمَر بِأََدائِِه.. فَإِْن َعَجَز َعْن لَِذلَِك ُمَؤدِّي فَْرٍض، َوََل تَْبطُُل الصا

ُ نَْفًسا إَِل ُوْسَعهَا{  ِ تََعالَى: }َل يَُكلُِّف َّللاا ةٌ، لِقَْوِل َّللاا َذلَِك: َصلاى َكَما هَُو، َوَصََلتُهُ تَاما

َد اْستِ ٨٩٦]البقرة:  ْدبَاَر اْلقِْبلَِة لَِذلَِك: بَطَلَْت [ فَثَبََت أَناهُ ََل يَُكلاُف َما ََل يَْستَِطيُع ،فَإِْن تََعما

 َصََلتُهُ..

َعاُف قَْبَل أَْن يُتِما َرْكَعةً بَِسْجَدتَْيهَا: قَطََع َصََلتَهُ َواْبتََدأَ، ■  َوقَاَل َمالٌِك: إْن أََصابَهُ الرُّ

َم َويَْرِجْع فَيَْبنِي..َوإِْن أََصابَهُ بَْعَد أَْن أَتَما َرْكَعةً بَِسْجَدتَْيهَا: فَْليَْخُرْج فَْليَْغسِ   ْل الدا

ُجوُد أَْو َرْكَعةٌ أَْو َرَكَعاٌت[م ُكوُع أَْو السُّ  999]َمْسأَلَةٌ ُزوِحَم َحتَّى فَاتَهُ الرُّ

ُجوُد أَْو َرْكَعةٌ أَْو َرَكَعاٌت  ُكوُع أَْو السُّ : َوقََف َكَما هَُو، فَإِْن -َوَمْن ُزوِحَم َحتاى فَاتَهُ الرُّ

ةٌ، َوََل َشْيَء َعلَْيِه  أَْمَكنَهُ  َماَم َحْيُث يُْدِرُكهُ َوَصََلتُهُ تَاما أَْن يَأْتَِي بَِما فَاتَهُ فََعَل، ثُما اتابََع اْْلِ

ٍة  َماِم بُِمدا فََعَل  -قَِصيَرٍة أَْو طَِويلٍَة  -َغْيُر َذلَِك، فَإِْن لَْم يَْقِدْر َعلَى َذلَِك إَلا بَْعَد َسََلِم اْْلِ

ةٌ، َواْلُجُمَعةُ َوَغْيُرهَا َسَواٌء فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا، فَلَْو أَْدَرَك َمَع َكذَ  لَِك أَْيًضا، َوَصََلتُهُ تَاما

هَا َوأََضافَهَا إلَى َما َكاَن َصلاى، ثُما أَتَما َصََلتَهُ، َوََل َشْيَء َعلَْيِه َغْيُر  َماِم َرْكَعةً َصَلا اْْلِ

َسْهًوا َواْلَمْزُحوُم َسَواٌء فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا فَإِْن قََدَر أَْن يَْسُجَد َعلَى ظَْهِر أََحٍد َذلَِك َواْلَغافُِل 

ْن بَْيَن يََدْيِه أَْو َعلَى ِرْجلِِه، فَْليَْفَعْل َويُْجِزئُهُ.  ِمما

ِ تََعالَى: }َوَل تُْبِطلُوا أَْعَمالَُكْم{ -بُْرهَاُن َذلَِك  [ فََمْن َصحا لَهُ ٣٣]محمد: : قَْوُل َّللاا

ْحَراُم فََما َزاَد فَقَْد َصحا لَهُ َعَمٌل ُمْفتََرٌض أََداُقهُ َكَما أُِمَر، فَََل يَِحلُّ لَهُ إْبطَالُهُ بَِغْيِر  اْْلِ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -نَصٍّ ِمْن َرُسوِل َّللاا  فِي إْبطَالِِه.. -َصلاى َّللاا

 -اِلحاديث:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ي هَُرْيَرةَ َعْن النابِيِّ َعْن أَبِ ■  قَاَمةَ فَاْمُشوا »قَاَل:  -َصلاى َّللاا إَذا َسِمْعتُْم اْْلِ

ِكينَةُ َواْلَوقَاُر، َوََل تُْسِرُعوا، فََما أَْدَرْكتُْم فََصلُّوا، َوَما فَاتَُكْم  ََلِة َوَعلَْيُكْم السا إلَى الصا

وا  صحيح(«)فَأَتِمُّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن ُمَعاِويَةَ ْبِن أَبِي ُسْفيَاَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ََل : »-َصلاى َّللاا

تُبَاِدُرونِي بُِرُكوٍع َوََل بُِسُجوٍد فَإِناهُ َمْهَما أَْسبِْقُكْم بِِه إَذا َرَكْعُت تُْدِرُكونِي بِِه إَذا َرفَْعُت، 

 صحيح(«)إنِّي قَْد بَداْنتُ 

ا أُِمَر بَِغْسلِِه فِي ُوُضوئِِه َوُغْسلِِه َولَْو ِمْقَداَر َشْعَرٍة[م  999]َمْسأَلَةٌ لَْم يََمسَّ بِاْلَماِء ِممَّ

ا أُِمَر بَِغْسلِِه فِي  -فِي ُوُضوئِِه َوُغْسلِِه  -َوَمْن لَْم يََمسا بِاْلَماِء  َولَْو ِمْقَداَر َشْعَرٍة ِمما

ِ اْلُغْسِل أَْو الْ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُوُضوِء فَََل َصََلةَ لَهُ، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاا ََل يَْقبَُل » -َصلاى َّللاا

أَ  ُ َصََلةَ َمْن أَْحَدَث َحتاى يَتََوضا أْ بَْعُد، إْذ لَْم يُْكِمْل طَهَاَرتَهُ َكَما أُِمَر.« َّللاا  َوهََذا لَْم يَتََوضا

ًدا[م]َمْسأَلَةٌ أََحاَل اْلقُ   999ْرآَن ُمتََعمِّ

ًدا فَقَْد َكفََر، َوهََذا َما ََل ِخََلَف فِيِه ، َوَمْن َكانَْت لَُغتُهُ َغْيَر  َوَمْن أََحاَل اْلقُْرآَن ُمتََعمِّ
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بَِغْيِر  اْلَعَربِياِة: َجاَز لَهُ أَْن يَْدُعَو بِهَا فِي َصََلتِِه َوََل يَُجوُز لَهُ أَْن يَْقَرأَ بِهَا، َوَمْن قََرأَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلَعَربِياِة: فَََل َصََلةَ لَهُ.. قَاَل َرُسوُل َّللاا ََل َصََلةَ لَِمْن لَْم : »-َصلاى َّللاا

ُ تََعالَى: }قُْرآنًا َعَربِي ًا{ ]يوسف: « يَْقَرْأ بِأُمِّ اْلقُْرآنِ  [ َوقَاَل تََعالَى: }َوَما ٨َوقَاَل َّللاا

  ِمْن َرُسوٍل إَِل بِلَِساِن قَْوِمِه لِيُبَيَِّن لَهُْم{ أَْرَسْلنَا

ًدا  ُ تََعالَى ُمَحما ، َوََل أَْنَزَل بِِه -َعلَْيِه الساََلُم  -فََصحا أَنا َغْيَر اْلَعَربِياِة لَْم يُْرِسْل بِِه َّللاا

ُ تََعالَى بِِه نَبِياهُ َعلَْيِه اْلقُْرآَن، فََمْن قََرأَ بَِغْيِر اْلَعَربِياِة فَلَْم يَقْ  َعلَْيِه الساََلُم  -َرْأ َما أَْرَسَل َّللاا

لِيَن{ ]الشعراء:  ِ تََعالَى: }َوإِناهُ لَفِي ُزبُِر اْلَوا [ ؟ قُْلنَا: نََعْم، ٥٨٦.. فَإِْن َذَكُروا: قَْوَل َّللاا

لِيَن، وَ  ْنَذاُر بِِه فِي ُزبُِر اْْلَوا ُ تََعالَى أَْنَزَل هََذا اْلقُْرآَن ِذْكُر اْلقُْرآِن َواْْلِ ا أَْن يَُكوَن َّللاا أَما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعلَى أََحٍد قَْبَل َرُسوِل َّللاا ْن اداَعى َذلِك.. َوَمْن  -َصلاى َّللاا فَبَاِطٌل َوَكِذٌب ِمما

ُ لَْم يَْحفَْظ )أُما اْلقُْرآِن( َصلاى َكَما هَُو، َوَعلَْيِه أَْن يَ  ِ تََعالَى: }َل يَُكلُِّف َّللاا تََعلاَمهَا، لِقَْوِل َّللاا

[ ..فَإِْن َحفِظَ َشْيئًا ِمْن اْلقُْرآِن َغْيَرهَا لَِزَمهُ فَْرًضا أَْن ٨٩٦نَْفًسا إَِل ُوْسَعهَا{ ]البقرة: 

ِ تََعالَى: }فَ  اْقَرُءوا َما تَيَساَر ِمَن اْلقُْرآِن{ يَُصلَِّي بِِه، َويَتََعلاَم )أُما اْلقُْرآِن( ..َلِقَْوِل َّللاا

 [٨٠]المزمل: 

 -أقوال الفقهاء:

 َمْن قََرأَ بِاْلفَاِرِسياِة فِي َصََلتِِه: َجاَزْت َصََلتُهُ.)أبو حنيفة(■ 

ِو[ هأ  ]ُسُجوُد السَّ

 999]َمْسأَلَةٌ ُحْكم َما يَْعَملُهُ اْلَمْرُء فِي َصََلتِِه َسْهًوا[م

َدهُ َذاِكًرا  -يَْعَملُهُ اْلَمْرُء فِي َصََلتِِه َسْهًوا َوَكاَن : ُكلُّ َعَمٍل  ا لَْو تََعما َذلَِك اْلَعَمُل ِمما

ِة قَْولِنَا هَُو أَنا -بَطَلَْت َصََلتُهُ  : فَإِناهُ يَْلَزُمهُ فِي الساْهِو َسْجَدتَا الساْهِو.. َوبُْرهَاُن ِصحا

ََلِة قِْسَماِن..  ا َغْيُر -ََل ثَالَِث لَهَُما أَْعَماَل الصا ا فَْرٌض، يَْعِصي َمْن تََرَكهُ، َوإِما : إما

فَْرٍض، فَََل يَْعِصي َمْن تََرَكهُ ،فََما َكاَن َغْيَر فَْرٍض فَهَُو ُمبَاٌح فِْعلُهُ، َوُمبَاٌح تَْرُكهُ،َوإِْن 

 َكاَن بَْعُضهُ َمْنُدوبًا إلَْيِه َمْكُروهًا تَْرُكهُ.

ا  فََما َكانَ  ُ تََعالَى تَْرَكهُ..َوأَما ُمبَاًحا تَْرُكهُ فَََل يَُجوُز أَْن يَْلَزَم ُحْكًما فِي تَْرِك أَْمٍر أَبَاَح َّللاا

ِد تَْرِكِه َوََل تَْبطُُل بِالساْهِو  -َوهَُو اْلقِْسُم الثاانِي  -اْلفَْرُض  ََلةُ بِتََعمُّ َوهَُو الاِذي تَْبطُُل الصا

َدْت قُلُوبُُكْم{  فِيِه، لِقَْولِ  ِ تََعالَى: }َولَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح فِيَما أَْخطَأْتُْم بِِه َولَِكْن َما تََعما َّللاا

 [ .١]اْلحزاب: 

ْهِو، إْذ لَْم يَْبَق َغْيُرهُ، فَََل  ْهِو فِيِه َوَكاَن َسْهًوا، فَفِيِه ُسُجوُد السا ََلةُ ََل تَْبطُُل بِالسا فَإِْذ الصا

ُجوِد ُدوَن بَْعٍض يَُجو ِ تََعالَى التاْوفِيُق. -ُز أَْن يَُخصا بَْعُضهُ بِالسُّ  َوبِاَّلَلا

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول:أبي زيد اْلنصاري والنخعي وعطاء وسفيان الثوري ■

ْكَعتَيْ  ِن، َوظَاِهُر َمْذهَبِِه أَناهَا لَْيَسْت والشاافِِعيِّ إَلا أَناهُ َرأَى الساْهَو فِي تَْرِك اْلِجْلَسِة بَْعَد الرا

ََلِة  ْحَراِم. -فَْرًضا َولَْم يََر ُسُجوَد الساْهِو فِي تَْرِك َجِميِع تَْكبِيِر الصا  َحاَشا تَْكبِيَرةَ اْْلِ

ََلِة  : َمْن َسلاَم أَْو تََكلاَم أَْو َمَشى َساِهيًا-ََل ُسُجوَد َسْهٍو إَلا فِي َمَواِضَع، َوِهَي ■  فِي الصا
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اْلَمْفُروَضِة ،أَْو َمْن قَاَم ِمْن اْثنَتَْيِن فِي َصََلٍة َمْفُروَضٍة َوَمْن َشكا فَلَْم يَْدِر َكْم َصلاى؟ أَْو 

 َمْن َزاَد فِي َصََلتِِه َرْكَعةً فََما فَْوقَهَا َساِهيًا فِي َصََلٍة َمْفُروَضٍة.)أهل الظاهر(

ا قُُعوٌد َمَكاَن قِيَاٍم -فِي َعَشَرِة أَْوُجٍه  ََل ُسُجوَد َسْهٍو إَلا ■  ا قِيَاٌم َمَكاَن قُُعوٍد َوإِما  -: إما

َماِم أَْو اْلفَذِّ أَْو نِْسيَاُن تَْكبِيِر َصََل  ََلِة لِْْلِ ا َسََلٌم قَْبَل تََماِم الصا َماِم أَْو اْلفَذِّ َوإِما ِة اْلِعيِد لِْْلِ

َماِم أَْو الْ  ةً لِْْلِ َماِم َخاصا َماِم أَْو اْلفَذِّ أَْو نِْسيَاُن التاَشهُِّد لِْْلِ فَذِّ أَْو نِْسيَاُن اْلقُنُوِت فِي اْلِوْتِر لِْْلِ

وَرِة لِْْلِ  َماِم أَْو اْلفَذِّ أَْو تَأِْخيُرهَا بَْعَد قَِراَءِة السُّ َماِم أَْو أَْو اْلفَذِّ أَْو نِْسيَاُن )أُمِّ اْلقُْرآِن( لِْْلِ

َد لِْلفَ  ةً، فَقَْط فَإِْن تََعما َماِم َخاصا ذِّ أَْو َمْن َجهََر فِي قَِراَءِة ِسرٍّ أَْو أََسرا فِي قَِراَءِة َجْهٍر لِْْلِ

ةٌ َوََل ُسُجوَد َسْهٍو َعلَْيِه،فَإِْن نَِسَي َسْجَدةً أَْو َشكا فَلَْم يَْدِر َكْم َصلاى؟ فَإِنْ   َذلَِك فََصََلتُهُ تَاما

ْهِو فَإِْن َكاَن َذلِ  ةً: َسَجَد لِلسا ََلةَ َوإِْن َكاَن قَْد َعَرَض لَهُ َذلَِك َولَْو َمرا ٍة: أََعاَد الصا َل َمرا َك أَوا

 لَْم يَْذُكْر َذلَِك إَلا بَْعَد أَْن َخَرَج ِمْن اْلَمْسِجِد: بَطَلَْت َصََلتُهُ َوأََعاَدهَا.)أبو حنيفة(

ْحَراِم َمْن تََرَك ثَََلَث تَْكبِيرَ ■ ََلِة فََصاِعًدا َغْيَر تَْكبِيَرِة اْْلِ : أَْن يَْسُجَد -اٍت ِمْن الصا

 لِلساْهِو.

 فَإِْن لَْم يَْفَعْل َحتاى اْنتَقََض ُوُضوُءهُ، أَْو تَطَاَوَل َذلَِك: بََطلَْت َصََلتُهُ َوأََعاَدهَا.

ََلِة َكَذلَِك: ْهِو فَإِْن لَْم يَْفَعْل َحتاى اْنتَقََض  َوَمْن َسهَا َعْن تَْكبِيَرتَْيِن ِمْن الصا أَْن يَْسُجَد لِلسا

ةٌ، َوََل ُسُجوَد َسْهٍو َعلَْيِه.  ُوُضوُءهُ أَْو تَطَاَوَل َذلَِك: فَََل َشْيَء َعلَْيِه َوَصََلتُهُ تَاما

ْحَراِم أَْن ََل َشيْ  َء َعلَْيِه، ََل ُسُجوَد َسْهٍو َوََل َوَمْن َسهَا َعْن تَْكبِيَرٍة َواِحَدٍة َغْيِر تَْكبِيَرِة اْْلِ

 َغْيَرهُ.

ُ لَِمْن َحِمَدهُ " ُسُجوَد الساْهِو. ُ أَْكبَُر " َمَكاَن " َسِمَع َّللاا  َوَمْن َجَعَل " َّللاا

، أَْو أََسرا فِي قَِراَءِة َجْهٍر، إْن َكاَن َذلَِك قَلِيًَل فَََل َشْيَء عَ  لَْيِه، َوَمْن َجهََر فِي قَِراَءِة ِسرٍّ

ْهِو  َوَمْن َسهَا َعْن قَِراَءِة )أُمِّ اْلقُْرآِن( فِي َرْكَعتَْيِن ِمْن -َوإِْن َكاَن َكثِيًرا فََعلَْيِه ُسُجوُد السا

 َصََلتِِه فََصاِعًدا: أَنا َصََلتَهُ تَْبطُُل.

ْهِو فَقَْط -فَإِْن َسهَا َعْنهَا فِي َرْكَعٍة  ةً َرأَى ُسُجوَد السا ةً َرأَى َعلَْيِه أَْن يَأْتَِي : فََمرا َوَمرا

 بَِرْكَعٍة َويَْسُجَد لِلساْهِو.)مالك(

 -اْلحاديث واآلثار:

ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل ■  ِ »َعْن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َصلاْينَا َمَع َرُسوِل َّللاا ا  -َصلاى َّللاا فَإِما

ََلِة َشكا إْبَراِهي -َزاَد أَْو نَقََص  ِ، أََحَدَث فِي الصا ُم قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد قُْلنَا: يَا َرُسوَل َّللاا

ُجُل أَْو نَقََص فَْليَْسُجْد  َشْيٌء؟ قَاَل: ََل، فَقُْلنَا لَهُ الاِذي َصنََع، فَقَاَل: إَذا َزاَد الرا

 صحيح(«)َسْجَدتَْينِ 

ِ ْبِن َمْسُعوٍد: أَنا َرُسولَ ■  ِ  َعْن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا إناَما أَنَا »قَاَل لَهُْم:  -َصلاى َّللاا

ُرونِي، إَذا أَْوهََم أََحُدُكْم فِي َصََلتِِه فَْليَتََحرا أَْقَرَب َذلَِك ِمْن  بََشٌر، فَإَِذا نَِسيُت فََذكِّ

َواِب ثُما لِيُتِما َعلَْيِه ثُما لِيَْسُجْد َسْجَدتَْينِ   صحيح(«)الصا

ََلِة،  ُجوِد فِي ُكلِّ ِزيَاَدٍة َونَْقٍص فِي الصا قال المؤلف: فَهََذا نَصُّ قَْولِنَا فِي إيَجاِب السُّ

 َوُكلِّ َوْهم..

ِع، ثُما َذَكَر، فََصلاى بَقِياةَ ■  َعْن أَنٍَس: أَناهُ نَِسَي َرْكَعةً ِمْن اْلفَِريَضِة َحتاى َدَخَل فِي التاَطوُّ
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 اْلفَِريَضِة، ثُما َسَجَد َسْجَدتَْيِن َوهَُو َجالٌِس.)صحيح(َصََلِة 

 999]َمْسأَلَةٌ َما َعِملَهُ اْلَمْرُء فِي َصََلتِِه َسْهًوا ِمْن َكََلٍم أَْو إْنَشاِد َشْعٍر[م

أَْو اْضِطَجاٍع،  َوُكلُّ َما َعِملَهُ اْلَمْرُء فِي َصََلتِِه َسْهًوا ِمْن َكََلٍم أَْو إْنَشاِد َشْعٍر، أَْو َمْشيٍ 

، أَْو اْستِْدبَاِر اْلقِْبلَِة أَْو َعَمِل أَيِّ َعَمٍل َكاَن، أَْو أَْكٍل أَْو ُشْرٍب، أَْو ِزيَاَدِة َرْكَعٍة أَْو َرَكَعاتٍ 

ٍع  طَاَل  -َر أَْو تَْسلِيٍم قَْبَل تََماِمهَا، فَإِناهُ َمتَى َذكَ  -َكثَُر َذلَِك أَْو قَلا  -أَْو ُخُروٍج إلَى تَطَوُّ

: فَإِناهُ يُتِمُّ َما تََرَك فَقَْط، ثُما يَْسُجُد َسْجَدتَْي -َزَمانُهُ أَْو قَُصَر، َما لَْم يُْنتَقَْض ُوُضوُءهُ 

 ِ ََلةُ.. َوقَْد َسلاَم َرُسوُل َّللاا ُ  -الساْهِو، إَلا اْنتِقَاَض اْلُوُضوِء، فَإِناهُ تَْبطُُل بِِه الصا َصلاى َّللاا

َساِهيًا َوتََكلاَم َوَراَجَع َوَخَرَج َعْن اْلَمْسِجِد َوَدَخَل بَْيتَهُ ثُما َعَرَف فََخَرَج فَأَتَما  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

َمْن َرِغَب » -َعلَْيِه الساََلُم  -َوقَْد قَاَل « . َما بَقَِي ِمْن َصََلتِِه َوَسَجَد لَِسْهِوِه َسْجَدتَْيِن فَقَطْ 

 « .تِي فَلَْيَس ِمنِّيَعْن ُسنا 

ََلِة َسْجَدتَاِن "..  َوبِهََذا يَْبطُُل أَْيًضا قَْوُل َمْن قَاَل " لُِكلِّ َسْهٍو فِي الصا

 -أقوال الفقهاء:

ِل قَْولَْيِه.■ ، َوقَاَل بِِه الشاافِِعيُّ فِي أَوا  قول المؤلف هو قول اْْلَْوَزاِعيِّ

 َساِهيًا: بَطَلَْت َصََلتُهُ فَإِْن َسلاَم ِمْنهَا َساِهيًا: لَْم تَْبطُْل َصََلتُهُ.َمْن تََكلاَم فِي َصََلتِِه ■ 

أَْو َزاَد َرْكَعةً، َولَْم يَُكْن َجلََس فِي آِخِرهَا ِمْقَداَر التاَشهُِّد: بَطَلَْت َصََلتُهُ  -فَإِْن أََكَل َساِهيًا 

طَ بَِغلَبٍَة: لَمْ  - ًكا بِهَا  فَإِْن بَاَل أَْو تََغوا ِ " ُمَحرِّ تَْبطُْل َصََلتُهُ ،فَإِْن َعطََس فَقَاَل " اْلَحْمُد َّلِلا

 لَِسانَهُ: بَطَلَْت َصََلتُهُ.)أبو حنيفة(

 -اْلحاديث واآلثار:

لَِميِّ قَاَل ■  ِ »َعْن ُمَعاِويَةَ ْبِن اْلَحَكِم السُّ ُ  -بَْينَا أَنَا أَُصلِّي َمَع َرُسوِل َّللاا َعلَْيِه  َصلاى َّللاا

ُ، فََرَمانِي اْلقَْوُم بِأَْبَصاِرِهْم، فَقُْلُت:  -َوَسلاَم  إْذ َعطََس َرُجٌل ِمْن اْلقَْوِم، فَقُْلُت: يَْرَحُمك َّللاا

ا ؟ فََجَعلُوا يَْضِربُوَن بِأَْيِديِهْم َعلَى أَْفَخاِذِهْم، فَلَما يَاْه َما َشأْنُُكْم تَْنظُُروَن إلَيا  َواثُْكَل أُمِّ

 ِ ا َصلاى َرُسوُل َّللاا ، فَلَما تُونَنِي لَِكنِّي َسَكتُّ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرأَْيتُهُْم يَُصمِّ فَبِأَبِي  -َصلاى َّللاا

ِ َما َكهََرنِي َوََل  ي، َما َرأَْيت ُمَعلًِّما قَْبلَهُ َوََل بَْعَدهُ أَْحَسَن تَْعلِيًما ِمْنهُ فََوَّللَاا هَُو َوأُمِّ

ََلةَ ََل يَْصلُُح فِيهَا َشْيٌء ِمْن َكََلِم النااِس، إناَما َضَربَ  نِي َوََل َشتََمنِي، قَاَل: إنا هَِذِه الصا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -هَُو التاْسبِيُح َوالتاْكبِيُر َوقَِراَءةُ اْلقُْرآِن، أَْو َكَما قَاَل َرُسوُل َّللاا « -َصلاى َّللاا

 )صحيح(

َِ قَاَل: عن ِرفَاعَ ■ ِ »ةَ ْبِن َرافٍِع ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َصلاْينَا َمَع َرُسوِل َّللاا اْلَمْغِرَب  -َصلاى َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فََعطََس َرُجٌل َخْلَف النابِيِّ  ِ َحْمًدا َكثِيًرا َطيِّبًا  -َصلاى َّللاا فَقَاَل: اْلَحْمُد َّلِلا

ِ ُمبَاَرًكا فِيِه َكَما يُ  ا اْنَصَرَف َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ِحبُّ َربُّنَا َويَْرَضى، فَلَما  -َصلاى َّللاا

قَاَل: لَقَْد َرأَْيُت بِْضَعةً َوثَََلثِيَن َملًَكا ُكلُّهُْم يَْبتَِدُرونَهَا أَيُّهُْم يَْكتُبُهَا َويَْصَعُد بِهَا إلَى 

 صحيح(«)الساَماءِ 

ِ قال المؤلف: فَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -هََذا َرُسوُل َّللاا َ تََعالَى إَذا  -َصلاى َّللاا قَْد َغبَطَ الاِذي َحِمَد َّللاا

ََلِة َجاِهًرا بَِذلَِك، َولَْم يُْلِزْم الاِذي تََكلاَم نَاِسيًا بِإَِعاَدٍة..  َعطََس فِي الصا

ْهِو[ َماُم فََسَجَد لِلسَّ  992م]َمْسأَلَةٌ َسَها اْْلِ
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يَن أَْن يَْسُجُدوا َمَعهُ، إَلا َمْن فَاتَْتهُ  َماُم فََسَجَد لِلساْهِو: فَفَْرٌض َعلَى اْلُمْؤتَمِّ َوإَِذا َسهَا اْْلِ

هُ َسَجَد هَُو لِلساْهِو، إَلا أَنْ   َمَعهُ َرْكَعةٌ فََصاِعًدا، فَإِناهُ يَقُوُم إلَى قََضاِء َما َعلَْيِه، فَإَِذا أَتَما

ْهِو قَْبَل الساََلِم فَفَْرٌض َعلَى اْلَمأُْموِم أَْن يَْسُجَدهَُما َمَعهُ، َوإِْن َكاَن يَكُ  َماُم َسَجَد لِلسا وَن اْْلِ

أَنا َرُسوَل : »-َسلاَم ،بُْرهَاُن َذلَِك  -بَقَِي َعلَْيِه قََضاُء َما فَاتَهُ، ثُما ََل يُِعيُد ُسُجوَدهَُما إَذا 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى  -َّللاا ا َمْن « َسهَا فََسَجَد َوَسَجَد اْلُمْسلُِموَن َمَعهُ بِِعْلِمِه بَِذلِكَ  -َّللاا ؟ َوأَما

َماَم إَذا َسلاَم فَقَْد َخَرَج ِمْن َصََلتِِه، َولَِزَم اْلَمأُْموَم  َعلَْيِه قََضاُء َرْكَعٍة فََصاِعًدا: فَإِنا اْْلِ

ِ اْلقََضاُء، لِقَْوِل رَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُسوِل َّللاا َما أَْدَرْكتُْم فََصلُّوا، َوَما فَاتَُكْم : »-َصلاى َّللاا

 «..فَاْقُضوا

َماُم[م  991]َمْسأَلَةٌ َسَها اْلَمأُْموُم َولَْم يَْسهُ اْْلِ

َماُم فَفَْرٌض َعلَى اْلَمأُْموِم أَنْ  يَْسُجَد لِلساْهِو، َكَما َكاَن يَْسُجُد  َوإَِذا َسهَا اْلَمأُْموُم َولَْم يَْسهُ اْْلِ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لَْو َكاَن ُمْنفَِرًدا أَْو إَماًما َوََل فَْرَق ِْلَنا َرُسوَل َّللاا أََمَر َكَما  -َصلاى َّللاا

بَِذلَِك  -َعلَْيِه الساََلُم  -صا أَْوَرْدنَا آنِفًا ُكلا َمْن أَْوهََم فِي َصََلتِِه بَِسْجَدتَْي الساْهِو، َولَْم يَخُ 

إَماًما َوََل ُمْنفَِرًدا ِمْن َمأُْموٍم.. َوقَْد ُرِوَي هََذا اْلقَْوُل َعْن اْبِن ِسيِريَن َوَغْيِرِه ،َوهَُو قَْوُل 

 أَبِي ُسلَْيَماَن، َوبِِه نَأُْخُذ.

 990]َمْسأَلَةٌ َسَجَد َسْجَدتَْي السَّْهِو َعلَى َغْيِر طََهاَرٍة[م

 َوَمْن َسَجَد َسْجَدتَْي الساْهِو َعلَى َغْيِر طَهَاَرٍة أَْجَزأَتَا َعْنهُ َونَْكَرهُ َذلَِك.

 -اِلحاديث:

ُث َعْن النابِيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْبَن ُعَمَر يَُحدِّ َصََلةُ اللاْيِل َوالناهَاِر »أَناهُ قَاَل:  -َصلاى َّللاا

 حيح()ص« َمْثنَى َمْثنَى

 ِ ُ  -قال المؤلف: فَََل يَُجوُز أَْن تَُكوَن َصََلةٌ َغْيَر َمْثنَى، إَلا َما ِسَماهُ َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

َصََلةً َوهَُو َغْيُر َمْثنَى: َكاْلفُُروِض الاتِي ِهَي أَْربَُع أَْربَُع، َوَكاْلِوْتِر .. َوَما  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

َسْجَدتَْي الساْهِو: َصََلةً. َوََل ُوُضوٌء  -َعلَْيِه الساََلُم  -ْيَس َصََلةً، َولَْم يَُسمِّ َعَدا َذلَِك فَلَ 

 يَِجُب ََلِزًما إَلا لَِصََلٍة.

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -إنا النابِيا »اْبَن َعبااٍس يَقُوُل: ■  قََضى َحاَجتَهُ ِمْن اْلَخََلِء  -َصلاى َّللاا

َب إلَ  : َوَزاَدنِي َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر َعْن -قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج « ْيِه طََعاٌم فَأََكَل فَلَْم يََمسا َماءً فَقُرِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا النابِيا »َسِعيِد ْبِن اْلُحَوْيِرِث  أْ؟ قَاَل: َما  -َصلاى َّللاا قِيَل لَهُ: إناَك لَْم تَتََوضا

أُ أََرْدت َصََلةً فَ   )صحيح(« أَتََوضا

 999]َمْسأَلَةٌ اِْلَْفَضُل أَْن يَُكبَِّر لُِكلِّ َسْجَدٍة ِمْن َسْجَدتَْي السَّْهِو َويَتََشهََّد بَْعَدُهَما[م

ْهِو َويَتََشهاَد بَْعَدهَُما َويَُسلَِّم ِمْنهَُما، فَ  إِْن َواْْلَْفَضُل أَْن يَُكبَِّر لُِكلِّ َسْجَدٍة ِمْن َسْجَدتَْي السا

ْجَدتَْيِن فَقَْط،  ا اَِلْقتَِصاُر َعلَى السا ْجَدتَْيِن ُدوَن َشْيٍء ِمْن َذلَِك أَْجَزأَهُ،أَما اْقتََصَر َعلَى السا

َمْن أَْوهََم فِي َصََلتِِه أَْو َزاَد أَْو نَقََص:  -َعلَْيِه الساََلُم  -فَلَِما أَْوَرْدنَاهُ آنِفًا ِمْن أَْمِرِه 

فِيِهَما بَِغْيِر َذلَِك.. َوََل بُدا لَهُ فِيِهَما ِمْن أَْن يَقُوَل "  -َعلَْيِه الساََلُم  -، َولَْم يَأُْمْر بَِسْجَدتَْينِ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُسْبَحاَن َربِّي اْْلَْعلَى " لِقَْوِل َرُسوِل َّللاا اْجَعلُوهَا فِي : »-َصلاى َّللاا

 لُِكلِّ ُسُجوٍد.َوهََذا ُعُموٌم « ُسُجوِدُكمْ 
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 -أقوال الفقهاء:

ْهِو قَِراَءةٌ، َوََل ُرُكوٌع، َوََل تََشهٌُّد.)عطاء■  َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك، و لَْيَس فِي َسْجَدتَْي السا

 َواْلَحَسِن: أَناهَُما ََل يَتََشهاَداِن فِي َسْجَدتَْي الساْهِو(

 -ِلحاديث:ا

ِ »َعْن ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َسهَا فََسَجَد  -َصلاى َّللاا

 )صحيح(« َسْجَدتَْيِن ثُما تََشهاَد ثُما َسلامَ 

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َصلاى بِنَا َرُسوُل َّللاا إْحَدى َصََلتَْي  -َصلاى َّللاا

، ال ِم اْلَعِشيِّ ظُّْهَر قَاَل أَْو اْلَعْصَر، فََصلاى بِنَا َرْكَعتَْيِن، ثُما َسلاَم، ثُما قَاَم إلَى َخَشبٍَة فِي ُمقَدا

اْلَمْسِجِد فََوَضَع يََدْيِه َعلَْيهَا، إْحَداهَُما َعلَى اْْلُْخَرى، يُْعَرُف فِي َوْجِهِه اْلَغَضُب، ثُما 

ََلةُ، َوفِي النااِس أَبُو  َخَرَج َسَرَعاُن النااِس َوهُمْ  ََلةُ، قَُصَرْت الصا يَقُولُوَن: قَُصَرْت الصا

 ِ يِه َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بَْكٍر َوُعَمُر، فَهَابَاهُ أَْن يَُكلَِّماهُ، فَقَاَم َرُجٌل َكاَن يَُسمِّ َصلاى َّللاا

ِ أَ  - ََلةُ؟ َذا اْليََدْيِن، فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاا قَاَل: لَْم أَْنَس َولَْم تَْقُصْر  -نَِسيَت أَْم قَُصَرْت الصا

 ِ ِ فَأَْقبََل َرُسوُل َّللاا ََلةُ؟ قَاَل: بَْل نَِسيَت يَا َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -الصا َعلَى  -َصلاى َّللاا

ِ اْلقَْوِم فَقَاَل: أََصَدَق ُذو اْليََدْيِن؟ فَأَْوَمئُوا إلَ  ُ َعلَْيِه  -ْيِه: أَْي نََعْم فََرَجَع َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

ْكَعتَْيِن اْلبَاقِيَتَْيِن، ثُما َسلاَم، ثُما َكباَر َوَسَجَد ِمْثَل ُسُجوِدِه أَْو  -َوَسلاَم  إلَى َمقَاِمِه فََصلاى الرا

فَقِيَل « . ِمْثَل ُسُجوِدِه أَْو أَْطَوَل، ثُما َرفََع َوَكبارَ أَْطَوَل، ثُما َرفََع َوَكباَر، ثُما َكباَر َوَسَجَد 

ْهِو؟ قَاَل: لَْم أَْحفَْظ ِمْن أَبِي هَُرْيَرةَ َولَِكْن نُبِّْئت أَنا  ِد ْبِن ِسيِريَن: َسلاَم فِي السا لُِمَحما

 ِعْمَراَن ْبَن اْلُحَصْيِن قَاَل: " ثُما َسلاَم ")صحيح(

 999وُد السَّْهِو ُكلُّهُ بَْعَد السَََّلِم إَلَّ فِي َمْوِضَعْيِن[م]َمْسأَلَةٌ ُسجُ 

ْهِو ُكلُّهُ بَْعَد الساََلِم إَلا فِي َمْوِضَعْيِن، فَإِنا السااِهَي فِيِهَما ُمَخياٌر بَْيَن أَْن  َوُسُجوُد السا

ََلِم َوإِْن َشاَء قَْبلَ  ْهِو بَْعَد السا الساََلِم، أََحُدهَُما: َمْن َسهَا فَقَاَم ِمْن  يَْسُجَد َسْجَدتَْي السا

ا فَإِناهُ إَذا اْستََوى قَائًِما فَََل  يَِحلُّ َرْكَعتَْيِن َولَْم يَْجلِْس َويَتََشهاْد، فَهََذا َسَواٌء َكاَن إَماًما أَْو فَذ ً

ُجوُع إلَى اْلُجلُوِس، فَإِْن َرَجَع َوهَُو َعالٌِم بِأَنا َذلِ  َك ََل يَُجوُز َذاِكٌر لَِذلَِك بَطَلَْت لَهُ الرُّ

ُجوَد، لَِكْن يَتََماَدى  َصََلتُهُ، فَإِْن فََعَل َذلَِك َساِهيًا لَْم تَْبطُْل َصََلتُهُ، َوهَُو َسْهٌو يُوِجُب السُّ

ْهِو ثُما  َسلاَم، َوإِْن َشاَء َسلاَم  فِي َصََلتِِه فَإَِذا أَتَما التاَشهَُّد اآْلِخَر فَإِْن َشاَء َسَجَد َسْجَدتَْي السا

ثُما َسَجَد َسْجَدتَْي الساْهِو، َواْلَمْوِضُع الثاانِي: أَْن ََل يَْدِري فِي ُكلِّ َصََلٍة تَُكوُن َرْكَعتَْيِن 

أَْو  أََصلاى َرْكَعةً أَْو َرْكَعتَْيِن؟ َوفِي ُكل  َصََلِة تَُكوُن ثَََلثًا أََصلاى َرْكَعةً أَْو َرْكَعتَْينِ 

؟ فَهََذا يَْبنِي َعلَى اْْلَقَلِّ َويَُصلِّي  ثَََلثًا؟ َوفِي ُكلِّ َصََلٍة تَُكوُن أَْربًَعا أََصلاى أَْربًَعا أَْم أَقَلا

ُجوُد  يَاَدِة.. َوالسُّ أَبًَدا َحتاى يَُكوَن َعلَى يَقِيٍن ِمْن أَناهُ قَْد أَتَما َرَكَعاِت َصََلتِِه َوَشكا فِي الزِّ

ِع َواِجٌب َكَما هَُو فِي َصََلِة اْلفَْرِض، َوََل فَْرَق فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَاهُ.فِ   ي َصََلِة التاطَوُّ

 -أقوال الفقهاء:

ْهِو بَْعَد الساََلِم.)أبو حنيفة(■  ُجوُد ُكلُّهُ لِلسا  السُّ

 هَُو ُكلُّهُ قَْبَل الساََلِم.)الشافعي(■ 

يَاَدِة بَْعدَ ■   الساََلِم، َوفِي النُّْقَصاِن قَْبَل الساََلِم.)مالك( هَُو فِي الزِّ
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 -اِلحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن اْبِن َمْسُعوٍد: أَنا َرُسوَل َّللاا فَأَيُُّكْم َما نَِسَي »قَاَل لَهُْم:  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)يَُسلُِّم ثُما يَْسُجُد َسْجَدتَْي الساْهوِ  َشْيئًا فَْليَتََحرا الاِذي يََرى أَناهُ َصَواٌب ثُما 

ِ -اْبُن َمْسُعوٍد ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -: إنا َرُسوَل َّللاا إَذا َشكا »قَاَل لَهُْم فِي َحِديِث  -َصلاى َّللاا

َواَب فَْليُتِما َعلَْيِه، ثُما لِيَُسلِّ   صحيح(«)ْم، ثُما لِيَْسُجْد َسْجَدتَْينِ أََحُدُكْم فِي َصََلتِِه فَْليَتََحرا الصا

ناِة لَْم يَُجْز ُسُجوُد الساْهِو إَلا بَْعَد الساََلِم.  قال المؤلف: فَلَْو لَْم يَِرْد َغْيُر هَِذِه السُّ

ِ اْبِن بَُحْينَةَ قَاَل ■  ِ »َعْن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه وَ  -َصلاى بِنَا َرُسوُل َّللاا َرْكَعتَْيِن،  -َسلاَم َصلاى َّللاا

ا قََضى َصََلتَهُ َونَظَْرنَا تَْسلِيَمهُ َكباَر فََسَجَد  ثُما قَاَم فَلَْم يَْجلِْس، فَقَاَم النااُس َمَعهُ، فَلَما

 صحيح(«)َسْجَدتَْيِن َوهَُو َجالٌِس قَْبَل التاْسلِيِم، ثُما َسلامَ 

ْكَعتَْيِن، فَقُْلنَا: َصلا »َعْن ِزيَاِد ْبِن ِعََلقَةَ قَاَل ■  ى بِنَا اْلُمِغيَرةُ ْبُن ُشْعبَةَ فَنَهََض فِي الرا

ا أَتَما َصََلتَهُ َوَسلاَم َسَجَد َسْجَدتَْي الساْهِو،  ِ، َوَمَضى، فَلَما ِ، فَقَاَل: ُسْبَحاَن َّللاا ُسْبَحاَن َّللاا

 ِ ا اْنَصَرَف قَاَل: َرأَْيت َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلا  -فَلَما « يَْصنَُع َكَما َصنَْعتُ  -ى َّللاا

 )صحيح(

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا إَذا َشكا : »-َصلاى َّللاا

ْليَْطَرْح الشاكا َوْليَْبِن َعلَى َما أََحُدُكْم فِي َصََلتِِه فَلَْم يَْدِر َكْم َصلاى، أَْثََلثًا أَْم أَْربًَعا فَ 

 )صحيح(« اْستَْيقََن، ثُما يَْسُجُد َسْجَدتَْيِن قَْبَل أَْن يَُسلِّمَ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا إَذا َشكا : »-َصلاى َّللاا

يُْلِغ الشاكا َوْليَْبِن َعلَى اْليَقِيِن، فَإَِذا اْستَْيقََن التاَماَم َسَجَد َسْجَدتَْيِن، فَإِْن أََحُدُكْم فِي َصََلتِِه فَلْ 

ْكَعةُ  ْجَدتَاِن َوإِْن َكانَْت نَاقَِصةً َكانَْت الرا ْكَعةُ نَافِلَةً َوالسا ةً َكانَْت الرا َكانَْت َصََلتُهُ تَاما

ْجَدتَاِن تَْرِغيًما لِلشاْيطَانِ تََماًما لَِصََلتِِه، َوَكانَْت ا  )صحيح(« لسا

ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: ■  ِ »َعْن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َصلاى َرُسوُل َّللاا الظُّْهَر  -َصلاى َّللاا

ََلِة؟ قَاَل: َوَما َذلَِك؟ قِيَل: َصلاْيت َخْمًسا،  فََسَجَد َسْجَدتَْيِن َخْمًسا؟ فَقِيَل لَهُ: أَِزيَد فِي الصا

 صحيح(«)بَْعَدَما َسلامَ 

ْكَعتَْيِن فََسباُحوا لَهُ، فَاْستَتَما قَائًِما، ثُما َسَجَد »َعْن َسْعِد ْبِن أَبِي َوقااٍص ■  أَناهُ نَهََض فِي الرا

نَْعُت َكَما َرأَْيُت َرُسوَل َسْجَدتَْي الساْهِو ِحيَن اْنَصَرَف ثُما قَاَل: ُكْنتُْم تََرْونِي أَْجلُِس إنِّي صَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا  )صحيح(« َصنَعَ  -َصلاى َّللاا

، ثُما لِيَْسُجدْ ■   اْبَن ُعَمَر يَقُوُل: إَذا َشكا أََحُدُكْم فِي َصََلتِِه فَْليَتََوخا َحتاى يَْعلََم أَناهُ قَْد أَتَما

 َسْجَدتَْيِن َوهَُو َجالٌِس.)صحيح(

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن َعْن النابِيِّ ■  التاْسلِيُم بَْعَد »أَناهُ قَاَل:  -َصلاى َّللاا

 ضعيف() لَْم يَْسَمْع اْبُن ِسيِريَن ِمْن ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن(«)َسْجَدتَْي الساْهوِ 

ُجوِد لِوَ   999ثٍَن أَْو َصلِيٍب[م]َمْسأَلَةٌ أُْكِرهَ َعلَى السُّ

ْرَب أَْو اْْلََذى أَْو اْلقَْتَل  ْنَساٍن َوَخِشَي الضا ُجوِد لَِوثٍَن أَْو لَِصلِيٍب أَْو ِْلِ َوَمْن أُْكِرهَ َعلَى السُّ

ِ تََعالَى قَبَالَةَ الصا -َعلَى نَْفِسِه أَْو َعلَى ُمْسلٍِم َغْيِرِه إْن لَْم يَْفَعْل  نَِم، أَْو : فَْليَْسُجْد َّلِلا

ْنَساِن، َوََل يُبَالِي إلَى اْلقِْبلَِة يَْسُجُد أَْو إلَى َغْيِرهَا. َوقَْد قَاَل بَْعُض النااِس:  لِيِب، أَْو اْْلِ الصا
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ِ َوإَِلا فَََل. ُجوِد لَهُ فِي اْلقِْبلَِة فَْليَْسُجْد َّلِلا  إْن َكاَن اْلَمأُْموُر بِالسُّ

: َوهََذا  ِ تََعالَى إلَى ُكلِّ ِجهٍَة َعْمًدا قَْصًدا قَاَل َعلِيٌّ ُجوِد َّلِلا تَْقِسيٌم فَاِسٌد، ِْلَنا اْلَمْنَع ِمْن السُّ

ِ{ ]البقرة:   [ .٥٥١لَْم يَأِْت ِمْنهُ َمْنٌع. قَاَل تََعالَى: }فَأَْينََما تَُولُّوا فَثَما َوْجهُ َّللاا

ُجوُد َوْحَدهُ لَْيَس َصََلةً، َوهَُو  َوإِناَما أُِمْرنَا بِاْستِْقبَاِل اْلَكْعبَةِ  ةً، َوالسُّ ََلِة َخاصا فِي الصا

َجائٌِز بََِل طَهَاَرٍة، َوإِلَى َغْيِر اْلقِْبلَِة، َولِْلَحائِِض، ِْلَناهُ لَْم يَأِْت نَصٌّ بِإِيَجاِب َذلَِك فِيِه. 

 [ .٥٠٦اِْليَماِن{ ]النحل: َوقَاَل تََعالَى: }إَِل َمْن أُْكِرهَ َوقَْلبُهُ ُمْطَمئِنٌّ بِ 

 999]َمْسأَلَةٌ َعَجَز َعْن اْلقِيَاِم أَْو َعْن َشْيٍء ِمْن فُُروِض َصََلتِِه[م

: أَدااهَا قَاِعًدا فَإِْن لَْم يَْقِدْر -َوَمْن َعَجَز َعْن اْلقِيَاِم أَْو َعْن َشْيٍء ِمْن فُُروِض َصََلتِِه 

ْنهُ َما ََل يَْقِدُر َعلَْيِه َويُْجِزئُهُ َوََل ُسُجوَد َسْهٍو فِي َذلَِك؟ فَُمْضطَِجًعا بِإِيَماٍء َوَسقَطَ عَ 

ا َعلَى ظَْهِرِه  ا َعلَى َجْنبِِه َوَوْجهُهُ إلَى اْلقِْبلَِة، َوإِما َويَُكوُن فِي اْضِطَجاِعِه َكَما يَْقِدُر، إما

إلَى اْلقِْبلَِة  -َكَما يَْقِدُر  -َجَز َعْن َذلَِك فَْليَُصلِّ بِِمْقَداِر َما لَْو قَاَم ََلْستَْقبََل اْلقِْبلَةَ، فَإِْن عَ 

ُ تََعالَى: }َل يَُكلُِّف  ُ َوإِلَى َغْيِرهَا، َوَكَذلَِك َمْن قََدَح َعْينَْيِه فَإِناهُ يَُصلِّي َكَما يَْقِدُر قَاَل َّللاا َّللاا

 [ ..٨٩٦نَْفًسا إَِل ُوْسَعهَا{ ]البقرة: 

ِ »ْبِن َشِريٍك قَاَل:  َعْن أَُساَمةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَتَْيُت َرُسوَل َّللاا َوأَْصَحابَهُ  -َصلاى َّللاا

َكأَناَما َعلَى ُرُءوِسِهْم الطاْيُر، فََسلاْمُت ثُما قََعْدُت، فََجاَءْت اْْلَْعَراُب ِمْن هَهُنَا َوهَهُنَا، 

ِ أَنَتََداوَ  َ لَْم يََضْع َداًء إَلا َوَضَع لَهُ َدَواًء َغْيَر فَقَالُوا: يَا َرُسوَل َّللاا ى؟ قَاَل: تََداَوْوا فَإِنا َّللاا

 صحيح(«)َداٍء َواِحٍد: اْلهََرمُ 

ََلةَ َمِريًضا ُموِمئًا أَْو قَاِعًدا أَْو َراِكبًا لَِخْوٍف ثُمَّ أَفَاَق أَْو أَِمَن[م  999]َمْسأَلَةٌ اْبتََدأَ الصَّ

ََلةَ َمِريًضا ُموِمئًا أَْو قَاِعًدا أَْو َراِكبًا لَِخْوٍف ثُما أَفَاَق أَْو أَِمَن َوَمْن اْبتََدأَ  : قَاَم -الصا

ا َما بَقَِي، َوَصََلتُهَُما  اْلُمفِيُق َونََزَل اآْلِمُن، َوبَنَيَا َعلَى َما َمَضى ِمْن َصََلتِِهَما، َوأَتَما

ةٌ، َسَواٌء َكاَن َما َمَضى ِمْنهَا  أَقَلُّهَا أَْو لَْم يَُكْن إَلا التاْكبِيُر، أَْو لَْم يَْبَق ِمْنهَا إَلا الساََلُم تَاما

فََما بَْيَن َذلَِك، ُكلُّ َذلَِك َسَواٌء ، َوَمْن اْبتََدأَ َصََلتَهُ َصِحيًحا قَائًِما إلَى اْلقِْبلَِة، ثُما َمِرَض 

يَماِء، أَْو إلَى َغْيِر اْلقِْبلَِة. أَْو َخاَف فَاْضطُرا إلَى َمَرًضا أََصاَرهُ إلَى اْلقُُعوِد، أَْو إلَى ا ْْلِ

فَاِع  ْكِض َوالدِّ ُكوِب َوالرا  : فَْليَْبِن َعلَى َما َمَضى ِمْن َصََلتِِه، َوْليُتِما َما بَقَِي..-الرُّ

 -أقوال الفقهاء:

  ْيِرِهْم.قول المؤلف هو قول : َمالٍِك، َوُزفََر، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوغَ ■

إْن أَِمَن بَْعَد اْلَخْوِف فَنََزَل بَنَى َوتَماْت َصََلتُهُ، َوإِْن َخاَف بَْعَد اْْلَْمِن فََرِكَب اْبتََدأَ ■ 

ََلةَ.)الشافعي(  الصا

ََلةَ َجالًِسا لَِمَرٍض بِِه ثُما َصحا فِي َصََلتِِه فَإِناهُ يَْبنِي، ََل يَْختَلِ ■  ُف قَْولُهُ فِي َمْن اْبتََدأَ الصا

 َذلَِك.

َواْختَلََف قَْولُهُ فِي الاِذي يَْفتَتُِحهَا ُموِمئًا لَِمَرٍض بِِه ثُما يَِصحُّ فِيهَا، َوفِي الاِذي يَْفتَتُِحهَا 

يَماُء ُمْضطَِجًعا. فَ  ةً َصِحيًحا قَائًِما ثُما يَْمَرُض فِيهَا َمَرًضا يَْنقُلُهُ إلَى اْلقُُعوِد أَْو إلَى اْْلِ َمرا

ةً قَاَل: يَْبتَِدئُهَا َوََل بُدا، َوَسَواٌء أََصابَهُ َذلَِك بَْعَد أَْن قََعَد ِمْقَداَر التاَشهُّ  ِد قَاَل: يَْبنِي، َوَمرا

 َوقَْبَل أَْن يَُسلَِّم، أَْو أََصابَهُ قَْبَل َذلَِك.)أبو حنيفة(
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: فَإِنا هَُؤََلِء -اْفتَتََحهَا َمِريًضا قَاِعًدا ثُما َصحا  إْن اْفتَتََح َصِحيًحا قَائًِما ثُما َمِرَض.. أَوْ ■ 

: فَإِناهُْم يَْبنُوَن. قَاَل: َوَمْن اْفتَتََحهَا -َما لَْم يَْنتَقِْل َحالُهُْم قَْبَل أَْن يَْقُعُدوا ِمْقَداَر التاَشهُِّد  -

فَإِناهُ يَْبتَِدُئ َوََل بُدا.)أبو  -ِمْقَداَر التاَشهُِّد: قَْبَل أَْن يَْقُعَد  -َمِريًضا ُموِمئًا ثُما َصحا فِيهَا 

 يوسف(

ََلةَ َوََل بُدا. َوَمْن ■ َمْن اْفتَتََحهَا َمِريًضا قَاِعًدا، أَْو ُموِمئًا ثُما َصحا فِيهَا فَإِناهُ يَْبتَِدُئ الصا

ِمْقَداَر التاَشهُِّد فََصاَر إلَى اْلقُُعوِد أَْو إلَى اْفتَتََحهَا قَائًِما ثُما َمِرَض فِيهَا قَْبَل أَْن يَْقُعَد 

يَماِء فَإِناهُ يَْبنِي.)محمد بن الحسن(  اْْلِ

ََلِة[م ْنيَا فِي الصَّ  999]َمْسأَلَةٌ اْشتََغَل بَالُهُ بَِشْيٍء ِمْن أُُموِر الدُّ

ََل  ْنيَا فِي الصا ِة َكِرْهنَاهُ، َولَْم تَْبطُْل لَِذلَِك َصََلتُهُ، َوَمْن اْشتََغَل بَالُهُ بَِشْيٍء ِمْن أُُموِر الدُّ

َوََل ُسُجوَد َسْهٍو فِي َذلَِك، إَذا َعَرَف َما َصلاى َولَْم يَْسهَ َعْن َشْيٍء ِمْن َصََلتِِه ، بُْرهَاُن 

ِ -َذلَِك  ُ َعلَيْ  -: َما قَْد َذَكْرنَاهُ بِإِْسنَاِدِه ِمْن قَْوِل َرُسوِل َّللاا َ : »-ِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا إنا َّللاا

ا َحداثَْت بِِه أَْنفَُسهَا َما لَْم تُْخِرْجهُ بِقَْوٍل أَْو َعَملٍ  تِي َعما  َوهََذا نَْفُس قَْولِنَا.« تََجاَوَز ِْلُما

 :اِلحاديث واآلثار

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عنا أَبَي هَُرْيَرةَ أَنا َرُسوَل َّللاا إَذا نُوِدَي بِاْْلََذاِن أَْدبََر »اَل: قَ  -َصلاى َّللاا

َب بِهَا أَْدبََر،  الشاْيطَاُن لَهُ ُضَراطٌ َحتاى ََل يَْسَمَع اْْلََذاَن، فَإَِذا قُِضَي اْْلََذاُن أَْقبََل، فَإَِذا ثُوِّ

ُكْر َكَذا َوَكَذا لَِما لَْم يَُكْن فَإَِذا قُِضَي التاْثِويُب أَْقبََل يَْخِطُر بَْيَن اْلَمْرِء َونَْفِسِه، يَقُوُل: اُذْ 

يَْذُكُر، َحتاى يَظَلا اْلَمْرُء إْن يَْدِري َكْم َصلاى؟ فَإَِذا لَْم يَْدِر أََحُدُكْم َكْم َصلاى؟ فَْليَْسُجْد 

 َسْجَدتَْيِن َوهَُو َجالٌِس.)صحيح(

ََلةَ بِتَ  -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: فَلَْم يُْبِطْل  ْذِكيِر الشاْيطَاِن لَهُ َما يَْشَغلُهُ بِِه َعْن الصا

ُسُجوَد الساْهِو فِي َجْهلِِه  -َعلَْيِه الساََلُم  -َصََلتِِه، َوََل َجَعَل فِي َذلَِك ُسُجوَد َسْهٍو، َوَجَعَل 

 َكْم َصلاى فَقَْط.

ِب قَاَل: إنِّي ِْلَْحِسب ِجْزيَةَ َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه: أَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطاا■ 

ََلِة.)صحيح(  اْلبَْحَرْيِن فِي الصا

 999]َمْسأَلَةٌ َذَكَر فِي َصََلتِِه أَنَّهُ نَِسَي َصََلةَ فَْرٍض[م

أَيا َصََلٍة َكانَْت: أَناهُ نَِسَي َصََلةَ فَْرٍض َواِحَدةً أَْو أَْكثََر  -َوَمْن َذَكَر فِي نَْفِس َصََلتِِه 

ْبِح فََذَكَر أَناهُ نَِسَي اْلِوْتَر  ِمنْ  : تََماَدى فِي َصََلتِِه تِْلَك -َواِحَدٍة، أَْو َكاَن فِي َصََلِة الصُّ

هَا، ثُما يَُصلِّي الاتِي َذَكَر فَقَْط، ََل يَُجوُز لَهُ َغْيُر َذلَِك، َوََل يُِعيُد الاتِي َذَكَرهَا فِيهَ  ا َحتاى يُتِما

 ُ ِ ،قَاَل َّللاا ُ َعلَْيِه  -تََعالَى: }َوَل تُْبِطلُوا أَْعَمالَُكْم{.. فَإِْن َذَكُروا قَْوَل َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

قُْلنَا: هََذا َحقٌّ « َمْن نَِسَي َصََلةً فَْليَُصلِّهَا إَذا َذَكَرهَا، ََل َكفااَرةَ لَهَا إَلا َذلِكَ : »-َوَسلاَم 

ْبِح إْذ اْنتَبَهَ بَْعَد طُلُوِع الشاْمِس،  -ُم َعلَْيِه الساََل  -َوهَُو  اآْلِمُر بِهََذا قَْد َذَكَر َصََلةَ الصُّ

فَأََمَر النااَس بِاَِلْقتِيَاِد، َواْلُوُضوِء، َواْْلََذاِن ،ثُما َصلاى هَُو َوهُْم َرْكَعتَْي اْلفَْجِر، ثُما َصلاى 

ْبَح ،فََصحا أَنا َمْعنَى قَْولِهِ  َكَما أُِمَر، ََل َكَما « فَْليَُصلِّهَا إَذا َذَكَرهَا: »-َعلَْيِه الساََلُم  - الصُّ

فََما أَْدَرْكتُْم »بِالتاَماِدي فِيهَا بِقَْولِِه:  -َعلَْيِه الساََلُم  -لَْم يُْؤَمْر َمْن قَطََع َصََلةً قَْد أََمَرهُ 

وا  «..فََصلُّوا، َوَما فَاتَُكْم فَأَتِمُّ



 

321 
 

 -لفقهاء:أقوال ا

، َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَبِي ُسلَْيَماَن ■ قول المؤلف هو قول طَاُوٍس، َواْلَحَسِن، َوالشاافِِعيِّ

 َوَغْيِرِهْم.

 يَْبَدأُ بِاْلفَائِتَِة، َولَْو أَناهَا َصََلةُ ِعْشِريَن َسنَةً.)ابن حنبل وأحد قولي الشافعي(■ 

: قَطََع الاتِي هَُو فِيهَا َوَصلاى الاتِي َذَكَر، َوقَطََع إْن َكاَن الاِذي َذَكَر َخْمَس ■  َصلََواٍت فَأَقَلا

ْبِح، َوأَْوتََر، ثُما َصلاى الاتِي قَطََع، فَإِْن َخِشَي فَْوَت الاتِي هَُو فِيهَا تََماَدى فِيهَا  َصََلةَ الصُّ

الاتِي َذَكَر ِستا َصلََواٍت فََصاِعًدا تََماَدى فِي  ثُما َصلاى الاتِي َذَكَر َوََل َمِزيَد ،فَإِْن َكانَتْ 

 َصََلتِِه الاتِي هَُو فِيهَا ثُما قََضى الاتِي َذَكَر.)أبو حنيفة(

إْن َكانَْت الاتِي َذَكَر َخْمَس َصلََواٍت فَأَقَلا أَتَما الاتِي هَُو فِيهَا ثُما َصلاى الاتِي َذَكَر، ثُما ■ 

تِي َذَكَرهَا فِيهَا ،َوإِْن َكانَْت ِستا َصلََواٍت فَأَْكثََر أَتَما الاتِي هَُو فِيهَا ثُما قََضى الاتِي أََعاَد الا 

 َذَكَرهَا َوََل يُِعيُد الاتِي َذَكَرهَا فِيهَا.)مالك(

 -آلثار:ا

 يح(عن اْبِن ُعَمَر: " َمْن َذَكَر َصََلةً فِي َصََلٍة " اْنهََدَمْت َعلَْيِه.)صح■ 

 992]َمْسأَلَةٌ َذَكَر َصََلةً َوُهَو فِي َوْقِت أُْخَرى[م

فَإِْن َذَكَر َصََلةً َوهَُو فِي َوْقِت أُْخَرى، فَإِْن َكاَن فِي اْلَوْقِت فُْسَحةٌ فَْليَْبَدْأ بِاَلاتِي َذَكَر، 

ِميَعهَا َمْرتَبَةً ثُما يَُصلِّي الاتِي َسَواٌء َكانَْت َواِحَدةً أَْو َخْمًسا أَْو َعْشًرا أَْو أَْكثََر، يَُصلِّي جَ 

ا، َوُحْكُمهُ  ََلةَ  -َوََل بُدا  -هَُو فِي َوْقتِهَا َسَواٌء َكانَْت فِي َجَماَعٍة أَْو فَذ ً أَْن يَُصلَِّي تِْلَك الصا

َكاَن يَْخَشى فَْوَت الاتِي َمَع اْلَجَماَعِة ِمْن الاتِي نَِسَي، فَإِْن قََضاهَا بِِخََلِف َذلَِك أَْجَزأَهُ فَإِْن 

هَُو فِي َوْقتِهَا بََدأَ بِهَا َوََل بُدا، ََل يُْجِزئُهُ َغْيُر َذلَِك، َسَواٌء َكانَْت الاتِي َذَكَر َواِحَدةً أَْو 

َك، فَإِْن بََدأَ أَْكثََر، فَإَِذا أَتَما الاتِي هَُو فِي َوْقتِهَا َصلاى الاتِي َذَكَر، ََل َشْيَء َعلَْيِه َغْيُر َذلِ 

 بِاَلاتِي َذَكَر َوفَاَت َوْقُت الاتِي َذَكَرهَا فِي َوْقتِهَا بَطََل ِكََلهَُما، َوَعلَْيِه أَْن يَُصلَِّي الاتِي َذَكَر،

ِة قَْولِنَا  َد تَْرَكهَا َحتاى َخَرَج َوْقتُهَا.. َوبُْرهَاُن ِصحا نا َرُسوَل أَ : »-َوََل يَْقِدُر َعلَى الاتِي تََعما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا نَِسَي الظُّْهَر َواْلَعْصَر يَْوَم اْلَخْنَدِق َحتاى َغَربَْت الشاْمُس،  -َصلاى َّللاا

قَاَمِة، ثُما َصلاى اْلَعصْ  قَاَمِة ثُما َصلاى الظُّْهَر، ثُما أََمَر بِاْْلََذاِن َواْْلِ َر، ثُما فَأََمَر بِاْْلََذاِن َواْْلِ

قَاَمِة فََصلاى اْلَمْغِرَب فِي َوْقتِهَا ا إْن فَاتَهُ َوْقُت اْلَحاِضَرِة فَإِنا الاتِي « أََمَر بِاْْلََذاِن َواْْلِ َوأَما

اقِي َذَكَر ِمْن اللاَواتِي َخَرَج َوْقتُهَا لَِغْيِر النااِسي ُمتََماِديَةُ اْلَوْقِت لِلنااِسي أَبًَدا ََل تَفُوتُهُ بَ 

ِدِه تَْرَكهَا َحتاى يَْخُرَج َوْقتُهَا َوهَُو َذاِكٌر لَهَا..  ُعْمِرِه، َواَلاتِي هَُو فِي َوْقتِهَا تَفُوتُهُ بِتََعمُّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن وَسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب، ■ قول المؤلف هو قول: أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشاافِِعيِّ

.َواْلَحسَ   ُن، َوُسْفيَاُن الثاْوِريُّ

: بََدأَ بِاَلاتِي َذَكَر، َوإِْن َخَرَج َوْقُت الاتِي ■  إْن َكانَْت الاتِي َذَكَر َخْمَس َصلََواٍت فَأَقَلا

 َحَضَرْت، َوإِْن َكانَْت أَْكثََر ِمْن َخْمٍس بََدأَ بِاَلاتِي َحَضَر َوْقتُهَا.)مالك(

 991هُ نَِسَي َصََلةً ََل يَْدِري أَيُّ َصََلٍة ِهَي[م]َمْسأَلَةٌ أَْيقََن أَنَّ 

وقول المؤلف في المسألة : أنه يَُصلِّي َصََلةً َواِحَدةً أَْربََع َرَكَعاٍت فَقَْط، ََل يَْقُعُد إَلا فِي 
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ابَِعِة، ثُما يَْسُجُد لِلساْهِو بعد السَلم يَْنِوي فِي اْبتَِدائِِه إياا هَا أَناهَا الاتِي فَاتَْتهُ فِي الثاانِيَِة َوالرا

ِ تََعالَى.  ِعْلِم َّللاا

ِة قَْولِنَا  َ -قال ابن حزم: بُْرهَاُن ِصحا ا فََرَض َعلَْيِه  -َعزا َوَجلا  -: أَنا َّللاا بِيَقِيٍن  -لَما

َواِحَدةً، َوِهَي الاتِي  : َصََلةً -َمْقطُوٍع ََل َشكا فِيِه، َوََل ِخََلَف ِمْن أََحٍد ِمْنهُْم َوََل ِمناا 

فَاتَْتهُ، فََمْن أََمَرهُ بَِخْمِس َصلََواٍت، أَْو ثََماِن َصلََواٍت، أَْو ثَََلِث َصلََواٍت، أَْو َصََلتَْيِن؟ 

ُ تََعالَى بِِه َوََل َرُسولُهُ  -يَقِينًا  -فَقَْد أََمَرهُ  ُ َعلَْيِه وَ  -بَِما لَْم يَأُْمْرهُ َّللاا َسلاَم .. َوقَاَل َصلاى َّللاا

فَقَْد َسقَطَْت َعْنهُ النِّياةُ « إَذا أََمْرتُُكْم بِأَْمٍر فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستَطَْعتُمْ : »-َعلَْيِه الساََلُم  -

ِ تََعالَى،  اْلُمَعيانَةُ، لَِعَدِم قُْدَرتِِه َعلَْيهَا، َوبَقَِي َعلَْيِه ُوُجوُب النِّياِة اْلَمْرُجوِع فِيهَا إلَى ِعْلمِ  َّللاا

ُ تََعالَى فَيُ  ََلةَ الاتِي فَاتَْتهُ الاتِي يَْعلَُمهَا َّللاا َصلِّي إْذ هَُو قَاِدٌر َعلَْيهَا.. فَيَْنِوي أَناهُ يَُؤدِّي الصا

: أَتَما َصََلتَهُ  الاتِي ِهَي َعلَْيِه إْن  َرْكَعتَْيِن، ثُما يَْجلُِس َويَتََشهاُد، فَإَِذا أَتَما تََشهَُّدهُ فَقَْد َشكا

ْبَح، أَْو إْن َكانَْت َصََلةً تُْقَصُر فِي السافَِر أَْم َصلاى بَْعَضهَا َكَما أُِمَر َولَْم  َكانَْت الصُّ

هَا، إْن َكانَْت َصََلةً تَتِمُّ فِي اْلَحَضِر؟ أَْو َكانَْت اْلَمْغِرَب؟ فَإَِذا َكاَن فِي هَِذِه اْلَحاِل فَقَدْ   يُتِما

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َدَخَل فِي ُجْملَِة َمْن أََمَرهُ النابِيُّ  إَذا لَْم يَْدِر َكْم َصلاى؟ أَْن يَُصلَِّي  -َصلاى َّللاا

يَاَدِة فَيَقُوَم إلَى َرْكَعٍة ثَالِثٍَة َوََل بُدا،  َحتاى يَُكوَن َعلَى يَقِيٍن ِمْن التاَماِم، َوَعلَى َشكٍّ ِمْن الزِّ

: هَْل أَتَما َصََلتَهُ الاتِي َعلَْيِه فَ  ْجَدِة الثاانِيَِة ِمْنهَا فَقَْد َشكا إْن َكانَْت  -إَِذا َرفََع َرْأَسهُ ِمْن السا

هَ  -اْلَمْغِرَب  ا فَيَْقُعُد ِحينَئٍِذ؟ أَْم بَقِيَْت َعلَْيِه َرْكَعةٌ.. فََعلَْيِه أَْن يَقُوَم إلَى َرابَِعٍة، فَإَِذا أَتَما

يَاَدِة، فَْليَُسلِّ  ، َوَحَصَل فِي َشكٍّ ِمْن الزِّ ْم َوَجلََس فِي آِخِرهَا َوتََشهاَد فَقَْد أَْيقََن بِالتاَماِم بََِل َشكٍّ

ُ تََعالَى َعلَى لَِساِن َرُسولِِه  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم .. فَإِْن  -ِحينَئٍِذ، َوْليَْسُجْد َكَما أََمَرهُ َّللاا َصلاى َّللاا

َسلُِّم أَْيقََن أَناهَا ِمْن َسفٍَر َصلاى َصََلةً َواِحَدةً َكَما َذَكْرنَا، يَْقُعُد فِي الثاانِيَِة، ثُما فِي الثاالِثَِة َويُ 

: فَإِْن نَِسَي ظُْهًرا َوَعْصًرا ََل يَْدِري؟ أَِمْن يَْوٍم َواِحٍد أَْم ِمْن  ثُما يَْسُجُد لِلساْهِو؟ قَاَل َعلِيٌّ

َم..يَوْ  هَُما فَقَْط، َوََل يُبَالِي أَيُّهَُما قَدا  َمْيِن، أَْو يَْدِري َصَلا

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبَو ُسلَْيَماَن(■   يَُصلِّي َصََلةَ يَْوٍم َولَْيلٍَة.) َمالًِك، َوأَبَو يُوُسَف، َوالشاافِِعيا

ْبَح ، َوالثاانِيَةُ َرْكَعتَاِن، يَ  -: إْحَداهَا -يَُصلِّي ثَََلَث َصلََواٍت ■  ثَََلٌث  -ْنِوي بِهَا الصُّ

 يَْنِوي بِهَا اْلَمْغِرَب.

،  -َوالثاالِثَةُ  أَْربٌَع يَْنِوي بِهَا الظُّْهَر أَْو اْلَعْصَر أَْو اْلِعَشاَء اآْلِخَرةَ.) ُسْفيَاُن الثاْوِريُّ

ُد ْبُن اْلَحَسِن(  َوُمَحما

ابَِعِة، ثُما يَُصلِّي َصََلةً َواِحَدةً أَْربَ ■  َع َرَكَعاٍت، يَْقُعُد فِي الثاانِيَِة، ثُما فِي الثاالِثَِة، ثُما فِي الرا

 يَْسُجُد لِلساْهِو.)زفر والمزني(

ابَِعِة، ثُما يَْسُجُد ■  يَُصلِّي َصََلةً َواِحَدةً أَْربََع َرَكَعاٍت فَقَْط، ََل يَْقُعُد إَلا فِي الثاانِيَِة َوالرا

ِ تََعالَى.)اْلوزاعي(لِل ْهِو يَْنِوي فِي اْبتَِدائِِه إيااهَا أَناهَا الاتِي فَاتَْتهُ فِي ِعْلِم َّللاا  سا

إِْن نَِسَي ظُْهًرا َوَعْصًرا ََل يَْدِري أَِمْن يَْوٍم َواِحٍد أَْم ِمْن يَْوَمْيِن فَْليَُصلِّ ثَََلَث ■ َ

ا ظُْهًرا بَْيَن َعْصَرْينِ  ا َعْصًرا بَْيَن ظُْهَرْيِن.)مالك(َصلََواٍت إما  ، َوإِما
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]َمْسأَلَةٌ قَْوٌم فِي َسفِينٍَة ََل يُْمِكنُُهْم اْلُخُروُج إلَى اْلبَرِّ إَلَّ بَِمَشقٍَّة أَْو بِتَْضيِيِع 

ََلة[م  990الصَّ

بَِمَشقاٍة أَْو بِتَْضيِيِعهَا فَْليَُصلُّوا فَإِْن َكاَن قَْوٌم فِي َسفِينٍَة ََل يُْمِكنُهُْم اْلُخُروُج إلَى اْلبَرِّ إَلا 

فُوِف َوَعْن  فِيهَا َكَما يَْقِدُروَن، بِإَِماٍم َوأََذاٍن َوإِقَاَمٍة َوََل بُدا، فَإِْن َعَجُزوا َعْن إقَاَمِة الصُّ

فِينَةِ  ِح السا  : َصلُّوا َكَما يَْقِدُروَن.- اْلقِيَاِم لَِمْيٍد أَْو لَِكْوِن بَْعِضِهْم تَْحَت الساْطِح أَْو لِتََرجُّ

َماِم أَْو َمَعهُ أَْو َخْلفَهُ، إَذا لَْم يَْقِدُروا َعلَى أَْكثََر، اَم اْْلِ  َوَسَواٌء َكاَن بَْعُضهُْم أَْو ُكلُّهُْم قُدا

ِ َوَصلاى َمْن َعَجَز ِمْن اْلقِيَاِم قَاِعًدا َوََل يُْجِزُئ اْلقَاِدُر َعلَى اْلقِيَاِم إَلا  اْلقِيَاُم؟ لِقَْوِل َّللاا

ُ نَْفًسا إَِل ُوْسَعهَا{ ]البقرة:   [ ..٨٩٦تََعالَى: }َل يَُكلُِّف َّللاا

ِ تََعالَى بِاْلقِيَاِم  -َوقَاَل أَبُو َحنِيفَةَ: يَُصلِّي قَاِعًدا َمْن قََدَر َعلَى اْلقِيَاِم  َوهََذا ِخََلُف أَْمِر َّللاا

ََلِة ، َواْحتَجا   بِأَنا أَنًَسا َصلاى فِي َسفِينٍَة قَاِعًدا؟ . فِي الصا

ِ أَْن يُظَنا بِأَنٍَس   -فَقُْلنَا: َوَما يَْدِريُكْم أَناهُ َكاَن قَاِعًدا َوهَُو يَْقِدُر َعلَى اْلقِيَاِم؟ َحاَشا َّلِلا

ُ َعْنهُ   أَناهُ َصلاى قَاِعًدا، َوهَُو قَاِدٌر َعلَى اْلقِيَاِم. -َرِضَي َّللاا

ََلة فِي اْلبِيَِع َواْلَكنَائِِس َواْلَهبَّاَراِت َواْلبَْيِت ِمْن بُيُوِت النِّيَراِن[م  999]َمْسأَلَةٌ الصَّ

ََلةُ َجائَِزةٌ فِي اْلبِيَِع، َواْلَكنَائِِس، َواْلهَبااَراِت َواْلبَْيِت ِمْن بُيُوِت النِّيَراِن، َوبُيُوِت  َوالصا

يُوِر: إذَ  ا لَْم يَْعلَْم هُنَالَِك َما يَِجُب اْجتِنَابُهُ ِمْن َدٍم، أَْو َخْمٍر أَْو َما أَْشبَهَ َذلَِك، لِقَْوِل اْلبُدِّ َوالدُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا َوُجِعلَْت لِي اْْلَْرُض َمْسِجًدا َوطَهُوًرا، َحْيثَُما : »-َصلاى َّللاا

ََلةُ فََصلِّ    «أَْدَرَكْتَك الصا

ََلة[م الَمْرءِ  َمْسأَلَةٌ ْحُد ُدنُوِّ ]  999ِمْن ُسْتَرتِِه فِي الصَّ

ِْلََحٍد  َوْحُد ُدنُوِّ اْلَمْرِء ِمْن ُسْتَرتِِه أَْقَرُب َذلَِك قَْدُر َمَمرِّ الشااِة، َوأَْبَعُدهُ ثَََلثَةُ أَْذُرٍع ََل يَِحلُّ 

يَاَدةُ َعلَى َذلَِك فَإِْن بَُعَد َعْن ُسْتَرتِ  ِه َعاِمًدا أَْكثََر ِمْن ثَََلثَِة أَْذُرٍع َوهَُو يَْنِوي أَناهَا الزِّ

ةٌ.  ُسْتَرتُهُ بَطَلَْت َصََلتُهُ، فَإِْن لَْم يَْنِو أَناهَا ُسْتَرةٌ لَهُ فََصََلتُهُ تَاما

ْتَرةُ بَْينَهُ َوبَْينَهُ أَوْ  ََلةَ َوالسُّ ا يَْقطَُع الصا نََوى َذلَِك ُسْتَرةً  -ِمْقَداُرهَا  َوُكلُّ َما َمرا أََماَمهُ ِمما

ْتَرِة: -أَْو لَْم يَْنِو  ْتَرِة أَْو َخْلفَهَا؟ َوَحدُّ ِمْقَداِر السُّ ةٌ، َوَسَواٌء َمرا َذلَِك َعلَى السُّ : فََصََلتُهُ تَاما

نَهُ أَْكثََر ِمْن ثَََلثَِة أَْذُرٍع ِذَراٌع فِي أَيِّ ِغلٍَظ َكاَن َوَمْن َمرا أََماَم اْلُمَصلِّي َوَجَعَل بَْينَهُ َوبَيْ 

، َولَْيَس َعلَى اْلُمَصلِّي َدْفُعهُ، فَإِْن َمرا أََماَمهُ َعلَى ثَََلثَِة أَْذُرٍع فَأَقَلا  فَََل إْثَم َعلَى اْلَمارِّ

َرِج َعلَى اْلَمارِّ فِي فَهَُو آثٌِم إَلا أَْن تَُكوَن ُسْتَرةُ اْلُمَصلِّي أَقَلا ِمْن ثَََلثَِة أَْذُرٍع، فَََل حَ 

ِ  -اْلُمُروِر َوَراَءهَا أَْو َعلَْيهَا.. َولَْم يَِصحا فِي اْلَخطِّ َشْيٌء، فَََل يَُجوُز اْلقَْوُل بِِه  َوبِاَّلَلا

 تََعالَى التاْوفِيُق.

 -اِلحاديث:

 ■ ِ ُ  -َعْن َسْهِل ْبِن أَبِي َحْثَمةَ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا إَذا َصلاى : »- َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

 )صحيح(« أََحُدُكْم إلَى ُسْتَرٍة فَْليَْدُن ِمْنهَا ََل يَْقطَُع الشاْيطَاُن َعلَْيِه َصََلتَهُ 

قال المؤلف: فََصاَر فَْرًضا َعلَى َمْن َصلاى إلَى ُسْتَرٍة أَْن يَْدنَُو ِمْنهَا، َوَكاَن َمْن لَْم يَْدُن 

 َغْيَر ُمَصلٍّ َكَما أُِمَر، فَََل َصََلةَ لَهُ.. -ا َصلاى إلَْيهَا إذَ  -ِمْنهَا 
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ِ »َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السااِعِديِّ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه  -َكاَن بَْيَن ُمَصلاى َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

اةِ  -َوَسلاَم   صحيح(«)َوبَْيَن اْلِجَداِر َمَمرُّ الشا

، إْذ َما َكاَن أَقَلا ِمْن هََذا فََمانٌِع ِمْن قال المؤلف: فََكا نُوِّ َن هََذا أَقَلا َما يُْمِكُن ِمْن الدُّ

ُجوِد إَلا بِتَقَْهقٍُر.. ُكوِع َوِمْن السُّ  الرُّ

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -إنا َرُسوَل َّللاا  َدَخَل اْلَكْعبَةَ، هُوَ  -َصلاى َّللاا

َوأَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد، َوبََِلٌل، َوُعْثَماُن ْبُن طَْلَحةَ اْلَحَجبِيُّ فَأَْغلَقَهَا َعلَْيِه، فََسأَْلُت بََِلًَل ِحيَن 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َخَرَج: َماَذا َصنََع َرُسوُل َّللاا قَاَل: َجَعَل َعُموًدا َعْن يََساِرِه  -َصلاى َّللاا

ثُما  -َوَكاَن اْلبَْيُت يَْوَمئٍِذ َعلَى ِستاِة أَْعِمَدٍة  -ْن يَِمينِِه، َوثَََلثَةَ أَْعِمَدٍة َوَراَءهُ َوَعُموَدْيِن عَ 

 )صحيح(« َصلاى، َوَجَعَل بَْينَهُ َوبَْيَن اْلِجَداِر نَْحًوا ِمْن ثَََلثَِة أَْذُرعٍ 

ْتَرِة أَكْ  ثََر ِمْن هََذا، فََكاَن هََذا َحدا اْلبَيَاِن فِي أَْقَصى قال المؤلف: لَْم نَِجْد فِي اْلبُْعِد َعْن السُّ

 اْلَواِجِب ِمْن َذلَِك..

ََلِة ِمْن َخْشيَةِ  فِي ]َمْسأَلَةٌ بََكى ِ َولَْم يُْمِكْنهُ َردُّ اْلبَُكاِء[م الصَّ  999َّللاَّ

ِ تََعالَى أَْو ِمْن هَمٍّ  ََلِة ِمْن َخْشيَِة َّللاا َعلَْيِه َولَْم يُْمِكْنهُ َردُّ اْلبَُكاِء فَََل َوَمْن بََكى فِي الصا

ا تََعمُّ  َد اْلبَُكاَء َعْمًدا بَطَلَْت َصََلتُهُ.. َوأَما ُد َشْيَء َعلَْيِه َوََل ُسُجوَد َسْهٍو َوََل َغْيَرهُ، فَلَْو تََعما

ََلِة لَُشْغًَل » -ُم َعلَْيِه الساََل  -اْلبَُكاِء فََعَمٌل لَْم يَأِْت بِإِبَاَحتِِه نَصٌّ َوقَاَل   « .إنا فِي الصا

، أَْو إْجَماٌع،  ََلِة، إَلا َعَمًَل َجاَء بِإِبَاَحتِِه نَصٌّ ٌم فِي الصا فََصحا أَنا ُكلا َعَمٍل فَهَُو ُمَحرا

ِ تََعالَى التاْوفِيُق.  َوبِاَّلَلا

يِر ■  خِّ ٍف هَُو اْبُن الشِّ ِ »َعْن أَبِيِه قَاَل:  -َعْن ُمطَرِّ ُ َعلَْيِه  -أَتَْيُت َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

  صحيح(«)َوهَُو يَُصلِّي، َولَِجْوفِِه أَِزيٌز َكأَِزيِز اْلِمْرَجِل، يَْعنِي يَْبِكي -َوَسلاَم 

أَلٌَة َصََلةُ الأَجَماَعِة[  ]َمسأ

َجاِل يَْسَمُع اِْلََذانَ   999إَلَّ فِي اْلَمْسِجِد[م ]َمْسأَلَةٌ ََل تُْجِزُئ َصََلةُ أََحٍد ِمْن الرِّ

َجاِل  : إَذا َكاَن بَِحْيُث يَْسَمُع اْْلََذاَن أَْن يَُصلِّيَهَا -َوََل تُْجِزُئ َصََلةُ فَْرٍض أََحًدا ِمْن الرِّ

َد تَْرَك َذلَِك بَِغْيِر ُعْذٍر بَطَلَْت َصََلتُهُ، فَإِنْ  َماِم، فَإِْن تََعما َكاَن  إَلا فِي اْلَمْسِجِد َمَع اْْلِ

بَِحْيُث ََل يَْسَمُع اْْلََذاَن فَفَْرٌض َعلَْيِه أَْن يَُصلَِّي فِي َجَماَعٍة َمَع َواِحٍد إلَْيِه فََصاِعًدا َوََل 

لَهُ َمْن  بُدا، فَإِْن لَْم يَْفَعْل فَََل َصََلةَ لَهُ إَلا أَْن ََل يَِجَد أََحًدا يَُصلِّيهَا َمَعهُ فَيُْجِزئَهُ ِحينَئٍِذ، إَلا 

ُعْذٌر فَيُْجِزئَهُ ِحينَئٍِذ التاَخلُُّف َعْن اْلَجَماَعِة َولَْيَس َذلَِك فَْرًضا َعلَى النَِّساِء، فَإِْن َحَضْرنَهَا 

َماُء بُُعولَتَهُنا أَْو  ، َوهَُو أَْفَضُل لَهُنا فَإِْن اْستَأَْذَن اْلَحَرائُِر، أَْو اْْلِ ِحينَئٍِذ فَقَْد أَْحَسنا

ْذُن لَهُنا َساَداتِ  ََلِة فِي اْلَمْسِجِد: فَفَْرٌض َعلَْيِهْم اْْلِ َوََل يَْخُرْجَن إَلا  -ِهنا فِي ُحُضوِر الصا

 ، تَفََِلٍت َغْيَر ُمتَطَيِّبَاٍت َوََل ُمتََزيِّنَاٍت، فَإِْن تََطياْبَن، أَْو تََزيانا لَِذلَِك: فَََل َصََلةَ لَهُنا

؟ أََصََلتُهُنا فِي َوَمْنُعهُنا ِحينَئٍِذ  فَْرٌض.. َواْختَلََف النااُس فِي أَيِّ اْْلَْمَرْيِن أَْفَضُل لَهُنا

؟ أَْم فِي اْلَمَساِجِد فِي اْلَجَماَعاِت  ِة قَْولِنَا -بُيُوتِِهنا : هَُو َما قَْد َذَكْرنَا ِمْن -: َوبُْرهَاُن ِصحا

 ِ ُ َعلَيْ  -قَْوِل َرُسوِل َّللاا إنا َصََلةَ اْلَجَماَعِة تَْفُضُل َصََلةَ اْلُمْنفَِرِد : »-ِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

..« بَِسْبٍع َوِعْشِريَن َدَرَجةً   ،َوهََذا ُعُموٌم ََل يَُجوُز أَْن يَُخصا ِمْنهُ النَِّساُء ِمْن َغْيِرِهنا
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 -أقوال الفقهاء:

 وأهل الظاهرقول المؤلف هو قول: عطاء والنخعي والحسن وسعيد بن المسيب ■

 ِهَي فَْرٌض َعلَى اْلِكفَايَِة.)الشافعي(■ 

 -اِلحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَتَى النابِيا »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: ■  َرُجٌل أَْعَمى فَقَاَل: يَا  -َصلاى َّللاا

ِ، لَْيَس لِي قَائٌِد يَقُوُدنِي إلَى اْلَمْسِجِد، فَ  ِ َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َسأََل َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

ا َولاى َدَعاهُ َوقَاَل لَهُ: هَْل تَْسَمُع  - َص لَهُ، فَلَما َص لَهُ، فَيَُصلَِّي فِي بَْيتِِه، فََرخا أَْن يَُرخِّ

 ِ ََلِة؟ قَاَل: نََعْم، قَاَل َرُسوُل َّللاا ُ عَ  -النَِّداَء بِالصا  صحيح(«): فَأَِجبْ -لَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َمالِِك ْبِن اْلُحَوْيِرِث اللاْيثِيِّ قَاَل: قَاَل لَنَا َرُسوُل َّللاا إَذا : »-َصلاى َّللاا

ُكَما أَْكبَُرُكَما نَا َوأَقِيَما ثُما لِيَُؤما ََلةُ فَأَذِّ  صحيح(«)َحَضَرْت الصا

ِ »الِِك ْبِن اْلُحَوْيِرِث قَاَل: َعْن مَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -إنا َرُسوَل َّللاا َوقَْد  -قَاَل لَنَا  -َصلاى َّللاا

ُكْم -أَتَْيتُهُ فِي نَفٍَر ِمْن قَْوِمي  ْن لَُكْم أََحُدُكْم، َوْليَُؤما ََلةُ. فَْليَُؤذِّ : إَذا َحَضَرْت الصا

 صحيح(«)أَْكبَُرُكمْ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ِن َعبااٍس: أَنا النابِيا َعْن ابْ ■  َمْن َسِمَع النَِّداَء فَلَْم يُِجْب »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)فَََل َصََلةَ لَهُ إَلا ِمْن ُعْذرٍ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنا َرُسوَل َّللاا ِذي نَْفِسي بِيَِدِه، لَقَْد َواَلا »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

ََلِة فَيَُؤذاَن لَهَا، ثُما آُمَر َرُجًَل فَيَُؤما النااَس  هََمْمُت أَْن آُمَر بَِحطٍَب فَيُْحَطَب، ثُما آُمَر بِالصا

َق َعلَْيِهْم بُيُوتَهُْم َواَلاِذي نَْفِسي بِيَِدِه لَْو يَْعلَ  ُم أََحُدهُْم أَناهُ يَِجُد ثُما أَُخالَِف إلَى ِرَجاٍل فَأَُحرِّ

 صحيح(«)َعْظًما َسِمينًا أَْو ِمْرَماتَْيِن َحَسنَتَْيِن لََشِهَد اْلِعَشاءَ 

ُد َعلَى  قال المؤلف: َولَْيَس فِي ِذْكِر اْلِعَشاِء فِي آِخِر اْلَحِديِث َدلِيٌل َعلَى أَناهَا اْلُمتََوعا

ِ تَْرِكهَا ُدوَن َغْيِرهَا، بَْل ِهَي قَِضيا  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -تَاِن ُمتََغايَِرتَاِن.. َوَرُسوُل َّللاا  -َصلاى َّللاا

ْقهَا؟ قِيَل: ِْلَناهُْم بَاَدُروا  ُد إَلا بَِحقٍّ ، فَإِْن قِيَل: فَلَِم لَْم يَُحرِّ ََل يُِهمُّ بِبَاِطٍل َوََل يَتََوعا

 َك.َوَحَضُروا اْلَجَماَعةَ، ََل يَُجوُز َغْيُر َذلِ 

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن أَبَي هَُرْيَرةَ يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل َّللاا لَقَْد هََمْمُت أَْن آُمَر : »-َصلاى َّللاا

قَهَ  ا فِْتيَتِي فَتَْجَمَع ُحَزًما ِمْن َحطٍَب، ثُما آتَِي قَْوًما يَُصلُّوَن فِي بُيُوتِِهْم لَْيَسْت بِِهْم ِعلاةٌ فَأَُحرِّ

 صحيح(«)ِهمْ َعلَيْ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن أَبِي هَُرْيَرةَ، َواْبِن ُعَمَر ِكََلهَُما َعْن َرُسوِل َّللاا إنا » -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)َصََلةَ اْلَجَماَعِة تَِزيُد َعلَى َصََلِة اْلُمْنفَِرِد َسْبًعا َوِعْشِريَن َدَرَجةً 

ْت اْْلَْخبَاُر الاتِي َصداْرنَاهَا، َوثَبََت أَناهُ قال المؤلف: هََذاِن َخبََراِن َصِحيحَ  اِن، َوقَْد َصحا

ََل َصََلةَ لُِمتََخلٍِّف َعْن اْلَجَماَعِة إَلا أَْن يَُكوَن َمْعُذوًرا، فََوَجَب اْستِْعَماُل هََذْيِن اْلَخبََرْيِن 

ِ َعلَى َما قَْد َصحا هُنَالَِك، ََل َعلَى التاَعاُرِض َوالتا   -نَاقُِض اْلُمْبَعَدْيِن َعْن َكََلِم َرُسوِل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم   .-َصلاى َّللاا

فََصحا أَنا هََذا التافَاُضَل إناَما هَُو َعلَى َصََلِة اْلَمْعُذوِر الاتِي تَُجوُز، َوِهَي ُدوَن َصََلِة 

أَنا َصََلةَ  -َعلَْيِه الساََلُم  -الساََلُم .. َوَكَما أَْخبََر َعلَْيِه  -اْلَجَماَعِة فِي اْلفَْضِل َكَما أَْخبََر 
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اْلقَاِعِد َعلَى النِّْصِف ِمْن َصََلِة اْلقَائِِم، َولَْم يَْختَلِفُوا َمَعنَا فِي أَنا اْلُمَصلَِّي قَاِعًدا بَِغْيِر 

ََلِة، فََصحا أَنا  النِّْسبَةَ اْلَمْذُكوَرةَ ِمْن اْلفَْضِل إناَما  ُعْذٍر ََل أَْجَر لَهُ، َوََل نَِصيَب ِمْن الصا

ََلةُ قَاِعًدا لُِعْذٍر ِمْن َخْوٍف أَْو َمَرٍض أَْو فِي نَافِلٍَة..  ِهَي بَْيَن اْلُمبَاِح لَهُ الصا

ِ »عن ِعْمَراَن ْبَن اْلُحَصْيِن َوَكاَن َرُجًَل َمْبُسوًرا: ■  ُ َصلاى  -أَناهُ َسأََل َرُسوَل َّللاا َّللاا

ُجِل َوهَُو قَاِعٌد، فَقَاَل  -َعلَْيِه َوَسلاَم  : َمْن َصلاى قَائًِما فَهَُو -َعلَْيِه الساََلُم  -َعْن َصََلِة الرا

أَْفَضُل، َوَمْن َصلاى قَاِعًدا فَلَهُ نِْصُف أَْجِر اْلقَائِِم، َوَمْن َصلاى نَائًِما فَلَهُ نِْصُف أَْجِر 

 صحيح(«)اْلقَاِعدِ 

قال المؤلف: َوََل َشكا فِي أَنا َمْن فََعَل اْلَخْيَر أَْفَضُل ِمْن آَخَر َمنََعهُ اْلُعْذُر ِمْن فِْعلِِه، 

ِ، َذهََب -َوهََذا َمْنُصوٌص َعلَْيِه فِي اْلَخبَِر الاِذي فِيِه  : إنا اْلفُقََراَء قَالُوا: يَا َرُسوَل َّللاا

ثُوِر بِاْْلُُجورِ  ِ أَْصَحاُب الدُّ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -، فََعلاَمهُْم َرُسوُل َّللاا ْكَر الاِذي  -َصلاى َّللاا الذِّ

َدقَِة، فََذكَ  َر َعلاَمهُْم، فَبَلََغ اْْلَْغنِيَاَء فَفََعلُوهُ َزائًِدا َعلَى َما َكانُوا يَْفَعلُونَهُ ِمْن اْلِعْتِق َوالصا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلفُقََراُء َذلَِك لَِرُسوِل َّللاا ِ يُْؤتِيِه َمْن »فَقَاَل:  -َصلاى َّللاا َذلَِك فَْضُل َّللاا

 « .يََشاءُ 

ْن أَْقَعَدهُ اْلُعْذُر، َوهََكَذا فِي َسائِِر  ْن لَْم يَُحجا ِمما َوََل ِخََلَف فِي أَنا َمْن َحجا أَْفَضُل ِمما

ِحيِح: َوقَْد َجاَء فِي اْْلَثَِر ا -اْْلَْعَماِل  َمْن هَما بَِحَسنٍَة فَلَْم يَْعَمْلهَا ُكتِبَْت لَهُ َحَسنَةً، »لصا

فَإِْن َذَكُروا اْْلَثََر اْلَواِرَد فِيَمْن َكاَن لَهُ ِحْزٌب ِمْن اللاْيِل « .. فَإِْن َعِملَهَا ُكتِبَْت لَهُ َعْشًرا

ُ تََعالَى  فَأَْقَعَدهُ َعْنهُ اْلَمَرُض أَْو الناْوُم: ُكتَِب لَهُ؟ قُْلنَا: ََل نُْنِكُر تَْخِصيَص َما َشاَء َّللاا

ْأِي َوالظانِّ َوالداْعَوى، َوقَْد يُْكتَُب لَهُ  تَْخِصيَصهُ إَذا َوَرَد الناصُّ بَِذلَِك، َوإِناَما نُْنِكُرهُ بِالرا

ةَ أَْمثَاِل قِيَاِمِه، فَهََذا ُمْمِكٌن ُمَوافٌِق اْلقِيَاُم َكَما فِي اْلَحِديِث، َويَُضاَعُف اْْلَْجُر لِْلقَائِِم َعَشرَ 

 لَِسائِِر النُُّصوِص..

ا هََذا فَقَْد ■  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَناهُ َرأَى إْنَسانًا َخَرَج ِمْن اْلَمْسِجِد بَْعَد النَِّداِء فَقَاَل " أَما

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم .)ص -َعَصى أَبَا اْلقَاِسِم   حيح(َصلاى َّللاا

 ■ ، لََواِت اْلَخْمِس َحْيُث يُنَاَدى بِِهنا َعْن اْبِن َمْسُعوٍد أَناهُ قَاَل: " َحافِظُوا َعلَى هَِذِه الصا

ْد َرأَْيتنَا فَإِناهُنا ِمْن ُسنَِن اْلهَُدى، َولَقَْد َرأَْيتُنَا َوَما يَتََخلاُف َعْنهُنا إَلا ُمنَافٌِق بَيُِّن النِّفَاِق، َولَقَ 

فِّ َوَما ِمْنُكْم أََحٌد إَلا لَهُ َمْسِجٌد فِي  ُجلَْيِن َحتاى يُقَاَم فِي الصا ُجَل يُهَاَدى بَْيَن الرا َوإِنا الرا

يُِّكْم ةَ نَبِ بَْيتِِه، َولَْو َصلاْيتُْم فِي بُيُوتُِكْم َوتََرْكتُْم َمَساِجَدُكْم تََرْكتُْم ُسناةَ نَبِيُِّكْم، َولَْو تََرْكتُْم ُسنا 

 لََكفَْرتُْم ".)صحيح(

َعْن أَبِي ُموَسى اْْلَْشَعِري وابن مسعود وابن عباس قالوا: َمْن َسِمَع اْلُمنَاِدَي فَلَْم ■ 

 يُِجْب ِمْن َغْيِر ُعْذٍر فَََل َصََلةَ لَهُ.)صحيح(

قَاَمةَ فََخَرَج  َعْن اْبِن ُعَمَر: أَناهُ َصلاى َرْكَعتَْيِن ِمْن اْلَمْكتُوبَِة فِي بَْيتِهِ ■  فََسِمَع اْْلِ

 إلَْيهَا.)صحيح(

 قال المؤلف: لَْو أَْجَزأَْت اْبَن ُعَمَر َصََلتُهُ فِي َمْنِزلِِه َما قَطََعهَا.

َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: َْلَْن يَْمتَلَِئ أُُذنَا اْبِن آَدَم َرَصاًصا ُمَذابًا َخْيٌر لَهُ ِمْن أَْن يَْسَمَع ■ َ

 ََل يُِجيبُهُ.)صحيح(اْلُمنَاِدَي فَ 
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َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: َمْن َسِمَع النَِّداَء فَلَْم يَأْتِِه فَلَْم يُِرْد َخْيًرا َولَْم يَُرْد ■ 

 بِِه.)صحيح(

: يَا أَِميَر َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب: ََل َصََلةَ لَِجاِر اْلَمْسِجِد إَلا فِي اْلَمْسِجد فَقِيَل لَهُ ■ 

 اْلُمْؤِمنِيَن، َوَمْن َجاُر اْلَمْسِجِد؟ قَاَل: َمْن َسِمَع اْْلََذاَن .)صحيح(

 ■ ِ ِ ْبَن ُعَمَر قَاَل: َسِمْعت َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن َعْبَد َّللاا ََل »يَقُوُل:  -َصلاى َّللاا

 « .َذناُكْم إلَْيهَاتَْمنَُعوا نَِساَءُكْم اْلَمَساِجَد إَذا اْستَأْ 

ِ ْبُن ُعَمَر فََسباهُ َسب ً  ، فَأَْقبََل َعلَْيِه َعْبُد َّللاا ِ لَنَْمنَُعهُنا ِ: َوَّللَاا ا َسيِّئًا، َما فَقَاَل بََِلُل ْبُن َعْبِد َّللاا

 ِ ُ عَ  -َسِمْعته َسباهُ ِمْثلَهُ قَطُّ قَاَل: أُْخبُِرَك َعْن َرُسوِل َّللاا ِ  -لَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا َوتَقُوُل: َوَّللَاا

.)صحيح(  لَنَْمنَُعهُنا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ََل تَْمنَُعوا النَِّساَء ِمْن : »-َصلاى َّللاا

 صحيح(«)اْلُخُروِج إلَى اْلَمَساِجِد بِاللاْيلِ 

ِ َعْن َزْينََب ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْمَرأَِة اْبِن َمْسُعوٍد قَالَْت: قَاَل لَنَا َرُسوُل َّللاا : -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)إَذا َشِهَدْت إْحَداُكنا اْلَمْسِجَد فَََل تََمسا ِطيبًا»

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلامَ  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ِ : »- َصلاى َّللاا ََل تَْمنَُعوا إَماَء َّللاا

ِ، َوََل يَْخُرْجَن إَلا َوهُنا تَفََِلتٌ   صحيح(«)َمَساِجَد َّللاا

ِ »َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -إْن َكاَن َرُسوُل َّللاا ْبَح  -َصلاى َّللاا لَيَُصلِّي الصُّ

 )صحيح(« اٌت بُِمُروِطِهنا َما يُْعَرْفَن ِمْن اْلَغلَسِ فَيَْنَصِرُف النَِّساُء ُمتَلَفِّعَ 

َجاَل َعاقِِدي أُُزِرِهْم فِي أَْعنَاقِِهْم ِمْن ِضيِق اْْلُُزِر »َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد: ■  لَقَْد َرأَْيُت الرِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َخْلَف َرُسوِل َّللاا ْعَشَر النَِّساِء، ََل تَْرفَْعَن فَقَاَل قَائٌِل: يَا مَ  -َصلاى َّللاا

َجالُ   صحيح(«)ُرُءوَسُكنا َحتاى يَْرفََع الرِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َجابٍِر َعْن النابِيِّ ■  َجاِل »أَناهُ قَاَل:  -َصلاى َّللاا َخْيُر ُصفُوِف الرِّ

ُر َوَشرُّ ُصفُوِف النَِّساءِ  هَا اْلُمَؤخا ُر، ثُما قَاَل: يَا  اْلُمقَداُم، َوَشرُّ اْلُمقَداُم، َوَخْيُرهَا اْلُمَؤخا

َجاِل ِمْن  ، ََل تََرْيَن َعْوَراِت الرِّ َجاُل فَاْغُضْضَن أَْبَصاَرُكنا َمْعَشَر النَِّساِء، إَذا َسَجَد الرِّ

 صحيح(«)ِضيِق اْْلُُزرِ 

 ■ ِ ُ  -َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا لَْو تََرْكنَا هََذا اْلبَاَب : »-َعلَْيِه َوَسلاَم  َصلاى َّللاا

 فََما َدَخَل ِمْن َذلَِك اْلبَاِب اْبُن ُعَمَر َحتاى َماَت.)صحيح(« لِلنَِّساءِ 

لِيََدَعهُنا يَتََكلاْفَن اْلُخُروَج فِي اللاْيِل َواْلَغلَِس  -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: فََما َكاَن 

َن ِصَغاَرهُنا َويُْفِرَد لَهُنا بَابًا َويَأُْمَر بُِخُروِج اْْلَْبَكاِر َوَغْيِر اْْلَْبَكاِر َوَمْن ََل ِجْلبَاَب يَْحِملْ 

، َويَُكونُ   لَهَا فَتَْستَِعيُر ِجْلبَابًا إلَى اْلُمَصلاى، فَيَْتُرُكهُنا يَتََكلاْفَن ِمْن َذلَِك َما يَُحطُّ أُُجوَرهُنا

ِ اْلفَْضُل  لَهُنا فِي تَْرِكِه، هََذا ََل يَظُنُّهُ بِنَاِصٍح لِْلُمْسلِِميَن إَلا َعِديُم َعْقٍل، فََكْيَف بَِرُسوِل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم.. -  َصلاى َّللاا

ُ َعلَيْ  -اْجتََمْعنَا إلَى َرُسول َّللاا  -َعْبد َّللاا ْبن َعْمِرو ْبن العاص قَاَل: ■  ِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

تَهُ َعلَى َخْيِر َما يَْعلَُمهُ لَهُْم، »فَقَاَل:  - إناهُ لَْم يَُكْن نَبِيٌّ قَْبلِي إَلا َكاَن َحق ًا َعلَْيِه أَْن يَُدلا أُما

 صحيح(«)َويُْنِذَرهُْم َشرا َما يَْعلَُمهُ لَهُمْ 
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تِِه أُمِّ ُحَمْيٍد: أَنا النابِيا َعْن َعْبِد اْلَحِميِد ْبِن اْلُمْنِذِر اْْلَْنَصاِريِّ عَ ■  تِِه أَْو َجدا َصلاى  -ْن َعما

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ضعيف() َعْبُد «)إنا َصََلتَِك فِي بَْيتِِك أَْفَضُل ِمْن َصََلتِِك َمِعي»قَاَل:  -َّللاا

 اْلَحِميِد ْبُن اْلُمْنِذِر َمْجهُوٌل ََل يَْدِريِه أََحٌد(

ُ َعْنهَا  - َعْن َعائَِشةَ ■  ِ  -َرِضَي َّللاا ُ َعلَْيِه  -ِمْن قَْولِهَا: لَْو أَْدَرَك َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

 َما أَْحَدَث النَِّساُء لََمنََعهُنا ِمْن اْلُخُروِج َكَما َمنََعهُ نَِساَء بَنِي إْسَرائِيَل.)صحيح( -َوَسلاَم 

ةَ فِيِه لِوُ  ٍد -ُجوٍه ثََمانِيٍَة قال المؤلف: َوهََذا ََل ُحجا َ تََعالَى بَاِعُث ُمَحما لُهَا: أَنا َّللاا  -: أَوا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  بِاْلَحقِّ ُموِجٌب ِدينَهُ إلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة اْلُموِحي إلَْيِه بِأَْن ََل يَْمنََع  -َصلاى َّللاا

، َذَواِت ا -النَِّساَء  قَْد  -ِمْن اْلَمَساِجِد لَْيًَل َونَهَاًرا  -ْْلَْزَواِج َوَغْيَرهُنا َحَرائَِرهُنا َوإَِماَءهُنا

، َوََل قَاَل لَهُ: إَذا أَْحَدْثَن  َعلَِم َما يُْحِدُث النَِّساُء، فَلَْم يُْحِدْث تََعالَى لَِذلَِك َمْنًعا لَهُنا

. َوالثاانِي: أَناهُ  لََما  -َصحا أَناهُ لَْو أَْدَرَك أَْحَداثَهُنا لََمنََعهُنا  ، لَوْ -َعلَْيِه الساََلُم  -فَاْمنَُعوهُنا

، ِْلَناهُ  لَْم يُْدِرْك فَلَْم يَْمنَْع، فَََل يَِحلُّ  -َعلَْيِه الساََلُم  -َكاَن َذلَِك ُمبِيًحا َمنََعهُنا

ََلُم  -َوالثاالُِث: أَنا ِمْن اْلَكبَائِِر نَْسُخ َشِريَعٍة َماَت   اْلَمْنُع.. َولَْم يَْنَسْخهَا، بَْل  -َعلَْيِه السا

ةَ فِي قَْوِل أََحٍد بَْعَدهُ  ابُِع: أَناهُ ََل ُحجا ٌد َوالرا َعلَْيِه الساََلُم . َواْلَخاِمُس: أَنا  -هَُو ُكْفٌر ُمَجرا

ُ َعْنهَا  -َعائَِشةَ  .ُ َوإِناَما أَْخبََرْت ظَن ًا ِمْنهَا بِأَْمٍر لَْم تَقُْل: إنا َمنََعهُنا لَُكْم ُمبَاٌح. -َرِضَي َّللاا

اِدُس: أَناهُ ََل َحَدَث ِمْنهُنا أَْعظَُم ِمْن  ، فَهُْم ُمَخالِفُوَن لَهَا فِي َذلَِك. َوالسا لَْم يَُكْن َوََل تَما

 ِ نَى، َوقَْد َكاَن فِيِهنا َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه  -الزِّ ُ -َوَسلاَم َصلاى َّللاا ، َوقَْد نَهَاهُنا َّللاا

{ ]النور:  ِج، َوأَْن يَْضِرْبَن بِأَْرُجلِِهنا }لِيُْعلََم َما يُْخفِيَن ِمْن ِزينَتِِهنا [ ٣٥تََعالَى: َعْن التابَرُّ

ِسِهنا َكأَْسنَِمِة بِنَِساٍء َكاِسيَاٍت َعاِريااٍت َمائََِلٍت ُمِميََلٍت ُرُءو -َعلَْيِه الساََلُم  -، َوأَْنَذَر 

اْلبُْخِت ََل يَِرْحَن َرائَِحةَ اْلَجناِة، َوَعلَِم أَناهُنا َسيَُكنا بَْعَدهُ، فََما َمنََعهُنا ِمْن أَْجِل َذلَِك. 

ََل  َوالساابُِع: أَناهُ ََل يَِحلُّ ِعقَاُب َمْن لَْم يُْحِدْث ِمْن أَْجِل َمْن أَْحَدَث، ..َوالثااِمُن:أَناهُمْ 

ْفِق فِي اْْلَْسَواِق، َواْلُخُروِج فِي  يَْختَلِفُوَن فِي أَناهُ ََل يَِحلُّ َمْنُعهُنا ِمْن التاَزاُوِر، َوِمْن الصا

ََلِل َواْلبَاِطِل أَْكثَُر ِمْن إْطََلقِِهنا َعلَى ُكلِّ َذلَِك َوقَْد أَْحَدَث  ، َولَْيَس فِي الضا َحاَجاتِِهنا

أَْحَدَث، َوتَُخصُّ َصََلتُهُنا فِي اْلَمْسِجِد الاِذي هَُو أَْفَضُل اْْلَْعَماِل بَْعَد التاْوِحيِد ِمْنهُنا َمْن 

 بِاْلَمْنِع..

ِ ْبِن َمْسُعوٍد َعْن النابِي  ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعْبِد َّللاا َصََلةُ اْلَمْرأَِة فِي »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

ُل ِمْن َصََلتِهَا فِي ُحْجَرتِهَا، َوَصََلتُهَا فِي َمْسِجِدهَا أَْفَضُل ِمْن َصََلتِهَا فِي بَْيتِهَا أَْفضَ 

 صحيح(«)بَْيتِهَا

ِ ْبِن َمْسُعوٍد َعْن النابِيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعْبِد َّللاا إناَما اْلَمْرأَةُ َعْوَرةٌ »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

اْستَْشَرفَهَا الشاْيطَاُن، َوأَْقَرُب َما تَُكوُن ِمْن َوْجِه َربِّهَا َوِهَي فِي قَْعِر بَْيتِهَا فَإَِذا َخَرَجْت 

َصََلةُ اْلَمْرأَِة فِي َمْخَدِعهَا أَْفَضُل ِمْن َصََلتِهَا فِي بَْيتِهَا، َوَصََلتُهَا فِي بَْيتِهَا أَْفَضُل ِمْن 

 «َصََلتِهَا فِي ُحْجَرتِهَا

: هََكَذا بِِذْكِر اْلَمْخَدِع لَْيَس فِيِه لِْلَمْسِجِد ِذْكٌر أَْصًَل، ثُما لَْو َصحا فِيِه أَنا قال المؤلف

َوهََذا ََل يُوَجُد أَبًَدا ِمْن طَِريٍق فِيهَا  -َصََلتَهَا فِي بَْيتِهَا أَْفَضُل ِمْن َصََلتِهَا فِي َمْسِجِدهَا 

ةٌ،  -َخْيٌر  ، بَِما َذَكْرنَا ِمْن تَْرِكِه لََما َكانَْت فِيِه ُحجا  -ِْلَناهُ َكاَن يَُكوُن َمْنُسوًخا بََِل َشكٍّ
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ََلِة فِي اْلَجَماَعِة َمَعهُ  -َعلَْيِه الساََلُم  لَهُنا يَتََكلاْفَن التاَكلَُّف فِي اْلَغبَِش، َراِغبَاٍت فِي الصا

  اْْلَْمِر بََِل َشكٍّ .. ، فَهََذا آِخرُ -َعلَْيِه الساََلُم  -إلَى أَْن َماَت 

: أَنا َعاتَِكةَ بِْنَت َزْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن نُفَْيٍل َكانَْت تَْحَت ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب، ■  ْهِريِّ َعْن الزُّ

ِ إناك لَتَْعلَِميَن َما ََلةَ فِي اْلَمْسِجِد، فََكاَن ُعَمُر يَقُوُل لَهَا: َوَّللَاا أُِحبُّ هََذا،  َوَكانَْت تَْشهَُد الصا

ِ ََل أَْنتَِهي َحتاى تَْنهَانِي، فَقَاَل ُعَمُر: فَإِنِّي ََل أَْنهَاك  قَاَل: فَلَقَْد طُِعَن ُعَمُر  -فَقَالَْت: َوَّللَاا

 يَْوَمئٍِذ َوإِناهَا لَفِي اْلَمْسِجِد.)صحيح(

َكاَن أَقَلُّ أَْحَوالِِه أَْن يَْجبَُرهَا بَِذلَِك قال المؤلف: َولَْو َرأَى ُعَمُر َصََلتَهَا فِي بَْيتِهَا أَْفَضَل لَ 

 َويَقُوَل لَهَا: إناك تََدِعيَن اْْلَْفَضَل َوتَْختَاِريَن اْْلَْدنَى، ََل ِسياَما َمَع أَنِّي ََل أُِحبُّ لَك َذلَِك..

ي َحْثَمةَ أَْن يَُؤما النَِّساَء فِي ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ: أَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب أََمَر ُسلَْيَماَن ْبَن أَبِ ■ 

ِر اْلَمْسِجِد فِي َشْهِر َرَمَضاَن.)صحيح(  ُمَؤخا

عن َعْرفََجةَ: أَنا َعلِيا ْبَن أَبِي طَالٍِب َكاَن يَأُْمُر النااَس بِاْلقِيَاِم فِي َرَمَضاَن، فَيَْجَعُل ■ 

َجاِل إَماًما، َولِلنَِّساِء إَماًما، قَاَل َعرْ   فََجةُ: فَأََمَرنِي فَأََمْمت النَِّساَء.)صحيح(لِلرِّ

َجاِل فِي التََّخلُِّف َعْن اْلَجَماَعِة فِي اْلَمْسِجِد[م  999]َمْسأَلَةٌ اْلُعْذِر لِلرِّ

َجاِل فِي التاَخلُِّف َعْن اْلَجَماَعِة فِي اْلَمْسِجِد  : اْلَمَرُض، َواْلَخْوُف، -َوِمْن اْلُعْذِر لِلرِّ

، َواْلبَْرُد، َوَخْوُف َضيَاِع اْلَماِل، َوُحُضوُر اْْلَْكِل، َوَخْوُف َضيَاِع اْلَمِريِض، أَْو َواْلَمطَرُ 

اِث َما  َماِم َحتاى يَُضرا بَِمْن َخْلفَهُ، َوأَْكُل الثُّوِم، أَْو اْلبََصِل، أَْو اْلُكرا اْلَميِِّت، َوتَْطِويُل اْْلِ

ائَِحةُ بَاقِيَةً، َويُ  ْمنَُع آِكلُوهَا ِمْن ُحُضوِر اْلَمْسِجِد، َويُْؤَمُر بِإِْخَراِجِهْم ِمْنهُ َوََل َداَمْت الرا

بُدا، َوََل يَُجوُز أَْن يُْمنََع ِمْن اْلَمَساِجِد أََحٌد َغْيُر هَُؤََلِء، ََل َمْجُذوٌم، َوََل أَْبَخُر، َوََل ُذو 

ا ا ِ َعاهٍَة، َوََل اْمَرأَةٌ بَِصِغيٍر َمَعهَا فَأَما ْلَمَرُض َواْلَخْوُف فَََل ِخََلَف فِي َذلَِك، لِقَْوِل َّللاا

ُ نَْفًسا إَِل ُوْسَعهَا{ ]البقرة:  [ .. َوَكَذلَِك إَضاَعةُ اْلَماِل، َونَهَى ٨٩٦تََعالَى: }َل يَُكلُِّف َّللاا

 َعْن إَضاَعِة اْلَماِل.. -َعلَْيِه الساََلُم  -

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ  عن َعائَِشةَ ■ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أُما اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: إنِّي َسِمْعت َرُسوَل َّللاا يَقُوُل:  -َصلاى َّللاا

 )صحيح(« ََل َصََلةَ بَِحْضَرِة طََعاٍم، َوََل َوهَُو يَُدافُِعهُ اْْلَْخبَثَانِ »

 ■ ِ ِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم صَ  -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاا َمْن أََكَل ِمْن : »-لاى َّللاا

اِث فَََل يَْقَرْبنَا فِي  َل يَْوٍم: الثُّوِم، ثُما قَاَل: الثُّوِم َواْلبََصِل َواْلُكرا هَِذِه الشاَجَرِة، قَاَل أَوا

نْ  ا يَتَأَذاى ِمْنهُ اْْلِ  صحيح(«)سُ َمَساِجِدنَا، فَإِنا اْلَمََلئَِكةَ تَتَأَذاى ِمما

إناُكْم أَيُّهَا النااُس تَأُْكلُوَن ِمْن َشَجَرتَْيِن َما أَُراهَُما إَلا »أَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب قَاَل: ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َخبِيثَتَْيِن: هََذا اْلبََصُل، َوالثُّوُم، لَقَْد َرأَْيُت نَبِيا َّللاا إَذا َوَجَد  -َصلاى َّللاا

ُجِل أََمَر بِِه فَأُْخِرَج إلَى اْلبَقِيعِ رِ   صحيح(«)يَحهَُما ِمْن الرا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النابِيِّ ■  ََل َعْدَوى َوََل ِطيََرةَ، َوفِرا ِمْن : »-َصلاى َّللاا

 صحيح(«)اْلَمْجُذوِم فَِراَرَك ِمْن اْْلََسدِ 

ِ تََعالَى }اْعَملُوا َما ِشْئتُْم{ ]فصلت: قال المؤلف: َمْعنَاهُ َكقَ  [ أَْي فِرا ِمْن ٤٠ْوِل َّللاا

َر َعلَْيك،  ا قُدِّ اْلَمْجُذوِم فَِراَرك ِمْن اْْلََسِد، ََل َعْدَوى إناهُ ََل يُْعِديك، َوََل يَْنفَُعك فَِراُرك ِمما
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لَهُ، َوهََذا ُمَحاٌل َوأَْيًضا: فَلَْو َكاَن َولَْو لَْم يَُكْن َمْعنَاهُ هََذا لََكاَن آِخُر اْلَحِديِث يَ  ْنقُُض أَوا

 َعلَى َمْعنَى اْلفَِراِر لََكاَن اْْلَْمُر بِِه ُعُموًما، فَُوُجوُب أَْن تَفِرا ِمْنهُ اْمَرأَتُهُ َوَولَُدهُ َوُكلُّ أََحدٍ 

أََماَمهُ، َكَما يُْفَعُل بِاْْلََسِد َوهََذا بَاِطٌل َحتاى يَُموَت ُجوًعا َوَجْهًدا، َولََوَجَب أَْن تُْقفََل اْْلَِزقاةُ 

 بِيَقِيٍن..

ْن َشِهَد بَْدًرا ِمْن اْْلَْنَصاِر  -أَنا ِعْتبَاَن ْبَن َمالٍِك ■ » ِ  -ِمما َصلاى  -أَتَى إلَى َرُسوِل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ِ، قَْد أَْنَكْرُت بَ  -َّللاا َصِري، َوأَنَا أَُصلِّي لِقَْوِمي، فَإَِذا َكانَْت فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاا

اْْلَْمطَاُر َساَل اْلَواِدي الاِذي بَْينِي َوبَْينَهُْم لَْم أَْستَِطْع أَْن آتَِي اْلَمْسِجَد َوَوِدْدُت يَا َرُسوَل 

ِ أَناَك تَأْتِينِي فَتَُصلِّي فِي بَْيتِي فَأَتاِخُذهُ ُمَصل ًى؟ فَقَاَل َرسُ  ِ َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -وُل َّللاا َصلاى َّللاا

- ُ  صحيح(«): َسأَْفَعُل إْن َشاَء َّللاا

أَنا »أَِذَن اْبُن ُعَمَر فِي لَْيلٍَة بَاِرَدٍة بَِضِجنَاَن ثُما قَاَل: أََلا َصلُّوا فِي ِرَحالُِكْم، فَأَْخبََرنَا ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوسَ  -َرُسوَل َّللاا ُن، ثُما يَقُوُل َعلَى إْثِرِه: أَََل  -لاَم َصلاى َّللاا نًا يَُؤذِّ َكاَن يَأُْمُر ُمَؤذِّ

َحالِ   صحيح(«)َصلُّوا فِي الرِّ

ِ »عن أَُساَمةُ ْبُن ُعَمْيٍر اْلهَُذلِيُّ أَناهُ قَال ■ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرأَْيتُنَا َمَع َرُسوِل َّللاا  -َصلاى َّللاا

َماُء أَْسفََل نَِعالِنَا، فَنَاَدى ُمنَاِدي النابِيِّ َزَمَن  َصلاى  -اْلُحَدْيبِيَِة، َوُمِطْرنَا َمطًَرا فَلَْم تَبُلا السا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم   صحيح(«): أَْن َصلُّوا فِي ِرَحالُِكمْ -َّللاا

اِم قَاَل ■  ِ »َعْن نَُعْيِم ْبِن الناحا ُن َرُسوِل َّللاا َن ُمَؤذِّ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - أَذا لَْيلَةً فِيهَا  -َصلاى َّللاا

ا فََرَغ قَاَل: وَ  ُ َعلَى لَِسانِِه َوََل َحَرَج، فَلَما ََل بَْرٌد، َوأَنَا تَْحَت اللَِّحاِف فَتََمناْيُت أَْن يُْلقَِي َّللاا

 صحيح(«)َحَرجَ 

نِِه فِي يَْومٍ ■  ِ "  أَنا اْبَن َعبااٍس قَاَل لُِمَؤذِّ ًدا َرُسوُل َّللاا َمِطيٍر: إَذا قُْلت " أَْشهَُد أَنا ُمَحما

ََلِة " قُْل " َصلُّوا فِي بُيُوتُِكْم " َوقَاَل اْبُن َعبااٍس: قَْد فََعَل هََذا  فَََل تَقُْل " َحيا َعلَى الصا

أُْحِرَجُكْم فَتَْمُشوَن فِي الطِّيِن َمْن هَُو َخْيٌر ِمنِّي، إنا اْلُجُمَعةَ َعْزَمةٌ، َوإِنِّي َكِرْهت أَْن 

 َواْلَمطَِر.)صحيح(

ْحَمِن ْبِن َسُمَرةَ َوهَُو َعلَى بَابِِه ■  َعْن َكثِيٍر َمْولَى اْبِن َسُمَرةَ قَاَل: َمَرْرت بَِعْبِد الرا

َذا َجالٌِس، فَقَاَل: َما َخْطُب أَِميِرُكْم؟ قُْلت: أََما َجَمْعت َمَعنَا؟ قَاَل: َمنََعنَا هَ 

ْدُغ.)صحيح(  الرا

ِ »َعْن أَبِي َمْسُعوٍد اْْلَْنَصاِريِّ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َجاَء َرُجٌل إلَى َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ا يُِطيُل بِنَا، فََما َرأَْيُت َرُسولَ  - ْبِح ِمْن أَْجِل فََُلٍن، ِمما ُر َعْن َصََلِة الصُّ  فَقَاَل: إنِّي َْلَتَأَخا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا ا َغِضَب، فَقَاَل يَْوَمئٍِذ: يَا  -َصلاى َّللاا َغِضَب فِي َمْوِعظٍَة قَطُّ أََشدا ِمما

أَيُّهَا النااُس، إنا ِمْنُكْم ُمنَفِِّريَن، فَأَيُُّكْم أَما النااَس فَْليُوِجْز، فَإِنا ِمْن َوَرائِِه اْلَكبِيَر، 

ِعيفَ   صحيح(«)، َوَذا اْلَحاَجةِ َوالضا

ََلِة أَْقَرُؤُهْم لِْلقُْرآِن[م  999]َمْسأَلَةٌ اِْلَْفَضُل أَْن يَُؤمَّ اْلَجَماَعةَ فِي الصَّ

ََلِة أَْقَرُقهُْم لِْلقُْرآِن َوإِْن َكاَن أَْنقََص فَْضًَل ، فَإِْن  َواْْلَْفَضُل أَْن يَُؤما اْلَجَماَعةَ فِي الصا

اْلقَِراَءِة فَأَْفقَهُهُْم ، فَإِْن اْستََوْوا فِي اْلفِْقِه َواْلقَِراَءِة فَأَْقَدُمهُْم َصََلًحا فَإِْن َحَضَر اْستََوْوا فِي 

ََلِة َعلَى ُكلِّ َحاٍل ، فَإِْن  ََلِة فَهَُو أََحقُّ بِالصا ْلطَاُن اْلَواِجبَةُ طَاَعتُهُ أَْو أَِميُرهُ َعلَى الصا السُّ
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ْلطَاِن.َكانُوا فِي َمْنزِ  َماَمِة َعلَى ُكلِّ َحاٍل إَلا ِمْن السُّ  ِل إْنَساٍن فََصاِحُب اْلَمْنِزِل أََحقُّ بِاْْلِ

ْن َوإِْن اْستََوْوا فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا فَأََسنُّهُْم ،فَإِْن أَما أََحٌد بِِخََلِف َما َذَكْرنَا أَْجَزأَ َذلَِك، إَلا مَ 

َم بَِغْيِر أَْمِر ا ْلطَاِن، أَْو بَِغْيِر أَْمِر َصاِحِب اْلَمْنِزِل َعلَى َصاِحِب تَقَدا ْلطَاِن َعلَى السُّ لسُّ

 اْلَمْنِزِل، فَََل يُْجِزُئ هََذْيِن َوََل تُْجِزئُهُْم.

 -أقوال الفقهاء:

 يَُؤمُّ اْْلَْفَضُل َوإِْن َكاَن أَقَلا قَِراَءةً.)مالك(■ 

 -اِلحاديث:

ِ  -ْلبَْدِريُّ عن أَبَي َمْسُعوٍد هَُو ا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا يَُؤمُّ : »-َصلاى َّللاا

ناِة، فَإِْن َكانُوا ِ، فَإِْن َكانُوا فِي اْلقَِراَءِة َسَواًء فَأَْعلَُمهُْم بِالسُّ فِي  اْلقَْوَم أَْقَرُقهُْم لِِكتَاِب َّللاا

ناِة َسَواًء فَأَْقَدُمهُْم هِ  ْجَرةً، فَإِْن َكانُوا فِي اْلِهْجَرِة َسَواًء فَأَْقَدُمهُْم ِسْلًما، َوََل يَُؤمانا السُّ

ُجَل فِي ُسْلطَانِِه، َوََل يَْقُعُد فِي بَْيتِِه َعلَى تَْكِرَمتِِه إَلا بِإِْذنِهِ  ُجُل الرا  )صحيح(« الرا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ أَنا َرُسوَل َّللاا إَذا َكانُوا »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

َماَمِة أَْقَرُقهُمْ  هُْم أََحُدهُْم، َوأََحقُّهُْم بِاْْلِ  صحيح(«)ثَََلثَةً فَْليَُؤما

ِ ْبِن َعْمٍرو َعْن النابِيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعْبِد َّللاا َسلَِم  اْلُمْسلُِم َمنْ »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

ُ َعْنهُ   صحيح(«)اْلُمْسلُِموَن ِمْن لَِسانِِه َويَِدِه َواْلُمهَاِجُر َمْن هََجَر َما نَهَى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: َقَْد فَساَر َرُسوُل َّللاا  اْلِهْجَرةَ اْلبَاقِيَةَ أَبًَدا. -َصلاى َّللاا

لِيَن أَْصَحاَب عن اْبَن ُعَمَر يَقُوُل " َكاَن سَ ■  الٌِم َمْولَى أَبِي ُحَذْيفَةَ يَُؤمُّ اْلُمهَاِجِريَن اْْلَوا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا َواْْلَْنَصاُر فِي َمْسِجِد قُبَاَء، فِيِهْم: أَبُو بَْكٍر، َوُعَمُر،  -َصلاى َّللاا

 ْبُن َربِيَعةَ ".)صحيح(َوأَبُو َسلََمةَ َوَزْيُد ْبُن َحاِرثَةَ، َوَعاِمُر 

لُوَن اْلُعَصبَةَ َمْوِضًعا بِقُبَاَء قَْبَل َمْقِدِم ■  ا قَِدَم اْلُمهَاِجُروَن اْْلَوا َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل " لَما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا هُْم َسالُِم َمْولَى أَبِي ُحَذْيفَةَ َوَكانَ  -َصلاى َّللاا أَْكثََرهُْم  َكاَن يَُؤمُّ

 قُْرآنًا .)صحيح(

ْحَمِن بن عوف قَاَل النابِيُّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرا إَذا : »-َصلاى َّللاا

هُمْ  هُْم أَْقَرُقهُْم، َوإِْن َكاَن أَْصَغَرهُْم ِسن ًا، فَإَِذا أَما « فَهَُو أَِميُرهُمْ  َكانُوا ثَََلثَةً فِي َسفٍَر فَْليَُؤما

. 

ِ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■  يَق َصلاى لِلنااِس َوَرُسوُل َّللاا دِّ ُ  -أَنا أَبَا بَْكٍر الصِّ َصلاى َّللاا

فِّ  -َعلَْيِه َوَسلاَم   صحيح(«)فِي الصا

ِ »َعْن أَنٍَس قَاَل ■  هَا َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى  -آِخُر َصََلٍة َصَلا َمَع اْلقَْوِم:  -َّللاا

ًحا بِِه َخْلَف أَبِي بَْكرٍ   صحيح(«)َصلاى فِي ثَْوٍب َواِحٍد ُمتََوشِّ

ِ  -فَأَْقبَْلُت َمَعهُ »عن اْلُمِغيَرةَ ْبَن ُشْعبَةَ ََذَكَر َحِديثًا فيه قَاَل ■  َصلاى  -يَْعنِي َرُسوَل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلامَ  ْحَمِن ْبَن َعْوٍف فََصلاى لَهُْم، فَأَْدَرَك  - َّللاا َحتاى نَِجَد النااَس قَْد قَداُموا َعْبَد الرا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا ْكَعتَْيِن، فََصلاى  -َصلاى َّللاا َمَع النااِس  -َعلَْيِه الساََلُم  -إْحَدى الرا

ْكَعةَ اآْلِخَرةَ، فَلَما  ِ الرا ْحَمِن ْبُن َعْوٍف قَاَم َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ا َسلاَم َعْبُد الرا َصلاى َّللاا

-  ِ ا قََضى َرُسوُل َّللاا ُ  -يُتِمُّ َصََلتَهُ فَأَْفَزَع َذلَِك اْلُمْسلِِميَن، فَأَْكثَُروا التاْسبِيَح، فَلَما َصلاى َّللاا
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ََلةَ أَْقبَ  -َعلَْيِه َوَسلاَم  َل َعلَْيِهْم فَقَاَل: أَْحَسْنتُْم، أَْو قَْد أََصْبتُْم، يَْغبِطُهُْم أَْن َصلاْوا الصا

 .)صحيح(« لَِوْقتِهَا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: فَبِهََذْيِن اْلَخبََرْيِن َعلِْمنَا أَنا قَْوَل َرُسوِل َّللاا يَُؤمُّ » -َصلاى َّللاا

َرُقهُْم، فَإِْن اْستََوْوا فَأَْفقَهُهُْم، فَإِْن اْستََوْوا فَأَْقَدُمهُْم ِهْجَرةً، فَإِْن اْستََوْوا، فَأَْقَدُمهُْم اْلقَْوَم أَقْ 

ْحَمِن، َوأَْفقَهُ  -َعلَْيِه الساََلُم  -نَْدٌب ََل فَْرٌض؛ ِْلَناهُ « : ِسن ًا أَْقَرأُ ِمْن أَبِي بَْكٍر، َوَعْبِد الرا

ِ تََعالَى ِمْنهَُما َوأََسنُّ ِمْنهَُما ،َوبِهََذْيِن اْْلَثََرْيِن َجاَزْت  ِمْنهَُما، َوأَْقَدُم ِهْجَرةً، إلَى َّللاا

ْلطَاِن  ِم َعلَى السُّ ََلةُ َخْلَف ُكلِّ ُمْسلٍِم، َوإِْن َكاَن فِي َغايَِة النُّْقَصاِن.. َولَْم نَِجْد فِي التاقَدُّ الصا

 ِزِل أَثًَرا يُْخِرُجهَُما َعْن اْلُوُجوِب إلَى الناْدِب، فَبَقَِي َعلَى اْلُوُجوِب.َوَعلَى َصاِحِب اْلَمنْ 

ِ ْبِن َزْمَعةَ قَاَل: ■  ِ »َعْن َعْبِد َّللاا ا اْستََعزا بَِرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لَما َوأَنَا  -َصلاى َّللاا

ََلِة، فَقَاَل: ُمُروا َمْن يَُصلِّي بِالنااِس ِعْنَدهُ فِي نَفٍَر ِمْن اْلُمْسلِِميَن َدعَ  اهُ بََِلٌل إلَى الصا

ِ ْبُن َزْمَعةَ فَإَِذا ُعَمُر فِي النااِس، َوَكاَن أَبُو بَْكٍر َغائِبًا، فَقَاَل: قُْم يَا ُعَمُر  فََخَرَج َعْبُد َّللاا

ا َسِمَع َرسُ  ِ فََصلِّ بِالنااِس، فَتَقَداَم َوَكباَر، فَلَما ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -وُل َّللاا  -َصْوتَهُ  -َصلاى َّللاا

ِ  -َوَكاَن ُعَمُر َرُجًَل ُمْجِهًرا  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَقَاَل َرُسوُل َّللاا فَأَْيَن أَبُو بَْكٍر؟  -َصلاى َّللاا

ُ َذلَِك َواْلُمْسلُِموَن، فَبََعَث إلَى أَبِي بَْكٍر فََجاءَ  ََلةَ  يَأْبَى َّللاا بَْعَد أَْن َصلاى ُعَمُر تِْلَك الصا

 صحيح(«)فََصلاى بِالنااسِ 

ْجت اْمَرأَةً فََكاَن ِعْنِدي لَْيلَةَ ِزفَاِف اْمَرأَتِي ■  َعْن أَبِي َسِعيٍد َمْولَى أَبِي أَُسْيَد قَاَل: تََزوا

 ِ ُ َعلَْيِه َوسَ  -نَفٌَر ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاا ََلةُ أََراَد أَبُو  -لاَم َصلاى َّللاا ا َحَضَرْت الصا فَلَما

ََلِة، فَقَاَل َِلْبِن َمسْ  َم فَيَُصلَِّي، فََجَذبَهُ ُحَذْيفَةُ َوقَاَل: َربُّ اْلبَْيِت أََحقُّ بِالصا ُعوٍد: َذرٍّ أَْن يَتَقَدا

 ِهْم َوأَنَا يَْوَمئٍِذ َعْبٌد.)صحيح(أََكَذلَِك؟ قَاَل: نََعْم قَاَل أَبُو َسِعيٍد: فَتَقَداْمت فََصلاْيت بِ 

ََلِة[م َماَمِة فِي الصَّ  999]َمْسأَلَةٌ اِْلَْعَمى َواْلبَِصيُر َواْلَعْبُد َواْلُحرُّ َسَواٌء فِي اْْلِ

نَى، َواْلقَُرِشيُّ  ، َوَولَُد الزِّ ، َواْلفَْحُل، َواْلَعْبُد، َواْلُحرُّ : - َواْْلَْعَمى، َواْلبَِصيُر، َواْلَخِصيُّ

ََلِة، َوُكلُّهُْم َجائٌِز أَْن يَُكوَن إَماًما َراتِبًا، َوََل تَفَاُضَل بَْينَهُْم إَلا  َماَمِة فِي الصا َسَواٌء فِي اْْلِ

، فَقَْط.. َوتَُجوُز إَماَمةُ اْلفَاِسِق َكَذلَِك َونَْكَرهُهُ، إَلا  نِّ  بِاْلقَِراَءِة، َواْلفِْقِه، َوقَِدِم اْلَخْيِر، َوالسِّ

أَْن يَُكوَن هَُو اْْلَْقَرأُ، َواْْلَْفقَهُ، فَهَُو أَْولَى ِحينَئٍِذ ِمْن اْْلَْفَضِل، إَذا َكاَن أَْنقََص ِمْنهُ فِي 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلقَِراَءِة، أَْو اْلفِْقِه، َوََل أََحَد بَْعَد َرُسوِل َّللاا  إَلا َولَهُ ُذنُوٌب. -َصلاى َّللاا

يِن َوَمَوالِيُكْم{ ]اْلحزاب: قَاَل عَ  : }فَإِْن لَْم تَْعلَُموا آبَاَءهُْم فَإِْخَوانُُكْم فِي الدِّ  [ .١زا َوَجلا

الِِحيَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم{ ]النور:  [ . فَنَصا تََعالَى َعلَى أَنا ٣٨َوقَاَل تََعالَى: }َوالصا

َماِء َصالِِحيَن.. َوقَْد َمْن ََل يُْعَرُف لَهُ أٌَب: إْخَوانُنَ  يِن ، َوأَْخبََر أَنا فِي اْلَعبِيِد َواْْلِ ا فِي الدِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن أَبُو َزْيٍد َصاِحُب َرُسوِل َّللاا ْجِل  -َصلاى َّللاا يَُؤمُّ َوهَُو ُمْقَعٌد َذاِهُب الرِّ

وَرى.. َوَكاَن َوقَْد َكاَن طَْلَحةُ أََشلا اْليَِد، َوَما اُْختُ  لَِف فِي َجَواِز إَماَمتِِه، َوقَْد َكاَن فِي الشُّ

اِج، َونَْجَدةَ  ، َوالثاانِي أَْفَسُق اْلبَِرياِة َوَكاَن -اْبُن ُعَمَر يَُصلِّي َخْلَف اْلَحجا : أََحُدهَُما َخاِرِجيٌّ

ََلةُ َحَسنَةٌ َما أُبَالِي َمْن َشِرَكنِ  َحابَِة اْبُن ُعَمَر يَقُوُل: الصا ي فِيهَا.. وَما نَْعلَُم أََحًدا ِمْن الصا

ُ َعْنهُْم  - اِج،  -َرِضَي َّللاا ِ ْبِن ِزيَاٍد، َواْلَحجا ََلِة َخْلَف اْلُمْختَاِر، َوَعْبِد َّللاا اْمتَنََع ِمْن الصا

 َوََل فَاِسَق أَْفَسُق ِمْن هَُؤََلِء.
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 -أقوال الصحابة والفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.قول المؤلف هو قول ■  : أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشاافِِعيِّ

نَى وأن يكون العبد إماما راتبا.)مالك(■   تَكِرهَ َمالٌِك إَماَمةَ َولَِد الزِّ

 تجوز إمامة العبد .)شريح والحكم بن عتيبة(■

ولد الزنى وغيره سواء.)عائشة والحسن البصري والزهري وحماد بن أبي سليمان ■

 والشعبي(

يصلى خلف كل بر وفاجر.)ابن عمر وعطاء وأبو وائل والحسن وسعيد بن ■

 المسيب(

 تجوز الصَلة خلف الخوارج.) يَْحيَى ْبَن أَبِي َكثِيٍر(■

 -اآلثار:

ِ ْبُن أَبِي ُملَْيَكةَ: أَناهُْم َكانُوا يَأْتُوَن َعائَِشةَ أُما اْلُمْؤِمنِيَن بِأَْعلَى اْلَواِدي، هُ ■  َو َعْبُد َّللاا

هُْم أَبُو َعْمٍرو َمْولَى  َوأَبُوهُ، َوُعبَْيُد ْبُن ُعَمْيِر، َواْلِمْسَوُر ْبُن َمْخَرَمةَ َونَاٌس َكثِيٌر، فَيَُؤمُّ

ِد ْبِن أَبِي بَْكٍر، َوُعْرَوةَ،  َعائَِشةَ َوهَُو ُغََلُمهَا لَْم يُْعتَْق، فََكاَن إَماَم أَْهلِهَا بَنِي ُمَحما

ْحَمِن َكاَن يَْستَأِْخُر َعْنهُ أَبُو َعْمٍرو فَقَالَْت َعائَِشةُ َوأَْهلِهَا، إَلا  ِ ْبَن َعْبِد الرا  - َعْبَد َّللاا

ُ َعْنهَا  .)صحيح(-َرِضَي َّللاا نِي فِي ُحْفَرتِي فَهَُو ُحرٌّ  : إَذا َغيابَنِي أَبُو َعْمٍرو َوَدَلا

ِ ْبِن َعِديِّ ْبِن اْلِخيَارِ ■  ُ َعْنهُ  -أَناهُ َدَخَل َعلَى ُعْثَماَن  َعْن ُعبَْيِد َّللاا َوهَُو  -َرِضَي َّللاا

ُج،  ٍة، َونََزَل بِك َما نََرى َويَُصلِّي لَنَا إَماُم فِْتنٍَة َونَتََحرا َمْحُصوٌر، فَقَاَل لَهُ: إناك إَماُم َعاما

ََلةَ أَْحَسُن َما يَْعَمُل النااُس  فَإَِذا أَْحَسَن النااُس فَأَْحِسْن َمَعهُْم، َوإَِذا فَقَاَل لَهُ ُعْثَماُن: إنا الصا

 أََساُءوا فَاْجتَنِْب إَساَءتَهُْم.)صحيح(

 992]َمْسأَلَةٌ َصلَّى ُجنُبًا أَْو َعلَى َغْيِر ُوُضوٍء َعْمًدا أَْو نِْسيَانًا[م

َصََلةُ َمْن اْئتَما بِِه َصِحيَحةٌ فَ  -َعْمًدا أَْو نِْسيَانًا  -َوَمْن َصلاى ُجنُبًا أَْو َعلَى َغْيِر ُوُضوٍء 

ةٌ، إَلا أَْن يَُكوَن َعلَِم َذلَِك يَقِينًا فَََل َصََلةَ لَه.. َوُكلُّ أََحٍد يَُصلِّي لِنَْفِسِه، َوََل يُْبِطُل  تَاما

ْت  -َصََلةَ اْلَمأُْموِم  َماِم، َوََل يُِصحُّ َصََلةَ اْلَمأْ  -إْن َصحا إْن  -ُموِم بُْطََلُن َصََلِة اْْلِ

اُن:  -بَطَلَْت  ا اْْلَْلثَُغ، َواْْلَْلَكُن، َواْْلَْعَجِميُّ اللَِّساِن، َواللاحا َماِم.. َوأَما ةُ َصََلِة اْْلِ ِصحا

 فََصََلةُ َمْن اْئتَما بِِهْم َجائَِزةٌ.

ُ نَْفًسا إَِل ُوْسَعهَا{ ]البقرة ِ تََعالَى: }َل يَُكلُِّف َّللاا  [..٨٩٦: لِقَْوِل َّللاا

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبي ُسلَْيَماَن.■  قول المؤلف هو قول: الشاافِِعيُّ

َماُم أَْو نَاِسيًا.)أبو ■  ََل تُْجِزُئ َصََلةُ َمْن اْئتَما بَِمْن لَْيَس َعلَى طَهَاَرٍة َعاِمًدا َكاَن اْْلِ

 حنيفة(

ةٌ، وَ ■   إِْن َكاَن َعاِمًدا فَََل َصََلةَ لَِمْن َخْلفَهُ.)مالك(إْن َكاَن نَاِسيًا فََصََلةُ َمْن َخْلفَهُ تَاما

 -أقوال الفقهاء:

، َواْلَحَسِن، َوَسِعيِد ْبِن ُجبَْير■  قول المؤلف هو قول: إْبَراِهيَم الناَخِعيِّ

 -اِلحاديث واآلثار:
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 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلامَ  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: أَنا َرُسوَل َّللاا يَُصلُّوَن لَُكْم، فَإِْن »قَاَل:  - َصلاى َّللاا

 )صحيح(« . أََصابُوا فَلَُكْم، َوإِْن أَْخَطئُوا فَلََكْم َوَعلَْيِهمْ 

ِ »َعْن أَبِي بَْكَرةَ: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َدَخَل فِي َصََلِة اْلفَْجِر فََكباَر  -َصلاى َّللاا

ََلةَ قَاَل: إناَما  فَأَْوَمأَ إلَْيِهْم: أَنْ  ا قََضى الصا َمَكانَُكْم ثُما َجاَء َوَرْأُسهُ يَْقطُُر، فََصلاى بِِهْم، فَلَما

 صحيح(«)أَنَا بََشٌر ِمْثلُُكْم، َوإِنِّي ُكْنُت ُجنُبًا

ٌب فَأََعاَد، َولَْم ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه: أَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب َصلاى بِالنااِس َوهَُو ُجنُ ■ 

 يَْبلُْغنَا أَنا النااَس أََعاُدوا.)صحيح(

ِ ْبِن ُعَمَر: أَنا أَبَاهُ َصلاى بِالنااِس َصََلةَ اْلَعْصِر َوهَُو َعلَى َغْيِر ■  َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاا

 ُوُضوٍء، فَأََعاَد َولَْم يُِعْد أَْصَحابُهُ.)صحيح(

أَبِي طَالٍِب: يُِعيُد َويُِعيُدوَن)ضعيف() َعبااَد ْبَن َكثِيٍر، َوهَُو ُمطاَرٌح، َعْن َعلِيِّ ْبِن ■ 

ِ ْبَن َزْحٍر َعْن َعلِيِّ ْبِن َزْيٍد َوِكََلهَُما  ِ َوهَُو َمْجهُوٌل، َوُعبَْيَد َّللاا َوَغالَِب ْبَن ُعبَْيِد َّللاا

 َضِعيٌف(

 921لَُم[م]َمْسأَلَةٌ إَماَمةُ َمْن لَْم يَْبلُْغ اْلحُ 

 َوََل تَُجوُز إَماَمةُ َمْن لَْم يَْبلُْغ اْلُحلَُم، ََل فِي فَِريَضٍة، َوََل نَافِلٍَة، َوََل أََذانُهُ.

 -أقوال الفقهاء:

 تَُجوُز إَماَمتُهُ فِي اْلفَِريَضِة َوالناافِلَِة، َويَُجوُز أََذانُهُ.)الشافعي(■ 

 َوََل تَُجوُز فِي اْلفَِريَضة.)مالك(ِ تَُجوُز إَماَمتُهُ فِي الناافِلَِة ■ 

 -اْلحاديث واآلثار:

 -َعْمِرو ْبِن َسلََمةَ اْلَجْرِميِّ قَاَل: ُكناا بَِحاِضٍر يَُمرُّ بِنَا النااُس إَذا أَتَْوا النابِيا »َعْن ■ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  وا بِنَا فَأَْخبَرُ  -َصلاى َّللاا ِ فََكانُوا إَذا َرَجُعوا َمرُّ ُ  -ونَا: أَنا َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

قَاَل َكَذا َوقَاَل َكَذا، َوُكْنت ُغََلًما َحافِظًا، فََحفِْظُت ِمْن َذلَِك قُْرآنًا َكثِيًرا،  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَاْنطَلََق أَبِي َوافًِدا إلَى َرُسوِل َّللاا ٍر ِمْن قَْوِمِه فََعلاَمهُْم فِي نَفَ  -َصلاى َّللاا

هُمْ  ُكْم أَْقَرُقُكْم فَُكْنُت أَْقَرأَهُْم لَِما ُكْنُت أَْحفَظُ، فَقَداُمونِي فَُكْنُت أَُقمُّ ََلةَ، َوقَاَل: يَُؤمُّ ، الصا

ِمْن النَِّساِء: َوَعلَيا بُْرَدةٌ لِي َصِغيَرةٌ، فَُكْنُت إَذا َسَجْدُت تََكشافَْت َعنِّي، فَقَالَْت اْمَرأَةٌ 

ْسََلِم َما  َواُروا َعناا َعْوَرةَ قَاِرئُِكْم فَاْشتََرْوا لِي قَِميًصا ُعَمانِي ًا، فََما فَِرْحُت بَِشْيٍء بَْعَد اْْلِ

هُْم َوأَنَا اْبُن َسْبِع ِسنِيَن أَْو ثََماِن ِسنِينَ   صحيح(«)فَِرْحُت بِِه فَُكْنُت أَُقمُّ

ا نَحْ  ِ قال المؤلف: َوأَما ُ  -ُن فَََل َحاَجةَ ِعْنَدنَا فِي َغْيِر َما َجاَء بِِه َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

ِ  -َعلَْيِه َوَسلاَم  ُ َعلَْيِه  -ِمْن إْقَراٍر، أَْو قَْوٍل، أَْو َعَمٍل، َولَْو َعلِْمنَا أَنا َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

هُ لَقُلْ  -َوَسلاَم  ِ َعَرَف هََذا َوأَقَرا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -نَا بِِه.. فََوَجْدنَا َرُسوَل َّللاا قَْد قَاَل:  -َصلاى َّللاا

ُكْم أَْقَرُقُكمْ » ْن لَُكْم أََحُدُكْم َوْليَُؤما ََلةُ فَْليَُؤذِّ ُن َمأُْموًرا « إَذا َحَضَرْت الصا فََكاَن اْلُمَؤذِّ

مَ  َماُم َمأُْموًرا بِاْْلِ  اَمِة، بِنَصِّ هََذا اْلَخبَِر.بِاْْلََذاِن، َواْْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوَوَجْدنَاهُ  ِغيِر َحتاى يَْحتَلِمَ »قَْد قَاَل:  -َصلاى َّللاا  « .إنا اْلقَلََم ُرفَِع َعْن الصا

 فََصحا أَناهُ َغْيُر َمأُْموٍر َوََل ُمَكلاٍف.

َماَمِة، َوإِْذ لَْيَس َمأُْموًرا بِِهَما فَََل فَإِْذ هَُو َكَذلَِك فَلَْيَس هَُو اْلَمأُْموُر بِ  اْْلََذاِن، َوََل بِاْْلِ
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ْن لَْم يُْؤَمْر بِِهَما، َوَمْن اْئتَما بَِمْن لَْم يُْؤَمْر أَْن يُْؤتَ  ما بِِه يُْجِزئَاِن إَلا ِمْن َمأُْموٍر بِِهَما، ََل ِمما

 ..فََصََلتُهُ بَاِطلٌ  -َوهَُو َعالٌِم بَِحالِِه  -

َجال[م  920]َمْسأَلَةٌ َصََلةُ اْلَمْرأَِة بِالنَِّساِء َوالرِّ

ا َمْنُعهُنا ِمْن إَماَمِة  َجاَل.. أَما َوَصََلةُ اْلَمْرأَِة بِالنَِّساِء َجائَِزةٌ، َوََل يَُجوُز أَْن تَُؤما الرِّ

 ِ َجاِل: فَِِلَنا َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلامَ  -الرِّ أَْخبََر: أَنا اْلَمْرأَةَ تَْقطَُع َصََلةَ  - َصلاى َّللاا

ِم أََماَم  َماُم ََل بُدا لَهُ ِمْن التاقَدُّ َجاِل، َواْْلِ ََلِة َخْلَف الرِّ ُجِل، َوأَنا َمْوقِفَهَا فِي الصا الرا

يَن، أَْو ِمْن اْلُوقُوِف َعْن يََساِر اْلَمأُْموِم إَذا لَْم يَُكْن َمَعهُ  َغْيُرهُ ،فَلَْو تَقَداَمْت اْلَمْرأَةُ اْلُمْؤتَمِّ

ُجِل لَقَطََعْت َصََلتَهُ، َوَصََلتَهَا.  أََماَم الرا

يهَا اْلَمَكاَن الاِذي أُِمَرْت بِِه، فَقَْد َصلاْت بِِخََلِف َما  َوَكَذلَِك لَْو َصلاْت إلَى َجْنبِِه، لِتََعدِّ

ا إَماَمتُهَا النَِّساَء: فَ  إِنا اْلَمْرأَةَ ََل تَْقطَُع َصََلةَ اْلَمْرأَِة إَذا َصلاْت أََماَمهَا أَْو إلَى أُِمَرْت ، َوأَما

ْمَن َجْنبِهَا، َولَْم يَأِْت بِاْلَمْنِع ِمْن َذلَِك قُْرآٌن َوََل ُسناةٌ، َوهَُو فِْعُل َخْيٍر.. َوَكَذلَِك: إْن أَذانا َوأَقَ 

ُم أََماَم فَهَُو َحَسٌن لَِما َذَكْرنَا.. َل نَعْ  ةً أَْصًَل، َوُحْكُمهَا ِعْنَدنَا التاقَدُّ ِم ُحجا لَُم لَِمْنِعهَا ِمْن التاقَدُّ

ةً أَْصًَل.  النَِّساِء، َوَما نَْعلَُم لَِمْن َمنََع ِمْن إَماَمتَهَا النَِّساَء ُحجا

 -أقوال الفقهاء:■

لنخعي والشعبي َوقَاَل قول المؤلف هو قول : َعطَاٍء، َوُمَجاِهٍد، َواْلَحَسِن، وا■

، َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه َوأَبُو ثَْوٍر: يُْستََحبُّ  ، َوُسْفيَاُن الثاْوِريُّ  اْْلَْوَزاِعيُّ

)  أَْن تَُؤما اْلَمْرأَةُ النَِّساَء، َوتَقُوُم َوَسطَهُنا

 -اآلثار:

تَهُنا فِي اْلفَِريَضِة.)صحيح(َعْن َرْيطَةَ اْلَحنَفِياِة: أَنا عَ ■   ائَِشةَ أُما اْلُمْؤِمنِيَن أَما

ْت النَِّساَء فِي َصََلِة اْلَمْغِرِب ■ عن تميمة بنت سلمة َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن: أَناهَا أَما

 فَقَاَمْت َوَسطُهُنا َوَجهََرْت بِاْلقَِراَءِة.)صحيح(

هُنا فِي َرَمَضاَن عن أُما اْلَحَسِن ْبِن أَ ■ بِي اْلَحَسِن: أَنا أُما َسلََمةَ أُما اْلُمْؤِمنِيَن َكانَْت تَُؤمُّ

.)صحيح( فِّ  َوتَقُوُم َمَعهُنا فِي الصا

.)صحيح(■ َ  َعْن اْبِن َعبااٍس: تَُؤمُّ اْلَمْرأَةُ النَِّساَء، َوتَقُوُم َوَسطَهُنا

 أُْمُر َجاِريَةً لَهُ تَُؤمُّ نَِساَءهُ فِي َرَمَضاَن.)صحيح(َوَعْن اْبِن ُعَمَر: أَناهُ َكاَن يَ ■ 

َماُم أَْو َذَكَر أَنَّهُ َغْيُر طَاِهٍر فََخَرَج[م  929]َمْسأَلَةٌ أَْحَدَث اْْلِ

َماُم، أَْو َذَكَر: أَناهُ َغْيُر طَاِهٍر، فََخَرَج، فَاْستَْخلََف: فََحَسٌن   فَإِْن لَمْ  -َوإَِذا أَْحَدَث اْْلِ

ََلةَ َوََل بُدا، فَإِْن أََشاَر إلَْيِهْم أَْن يَْنتَِظُروهُ فَ  ْم أََحُدهُْم يُتِما بِِهْم الصا فَْرٌض يَْستَْخلِْف فَْليَتَقَدا

ا اْنتِظَاُرهُ: فَلِ  َما َذَكْرنَا َعلَْيِهْم اْنتِظَاَرهُ َحتاى يَْنَصِرَف فَيُتِما بِِهْم َصََلتَهُْم، ثُما يُتِما لِنَْفِسِه؟ أَما

ِ »آنِفًا ِمْن  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ِذْكِر َرُسوِل َّللاا أَناهُ َجنَُب فََخَرَج َوأَْوَمأَ إلَْيِهْم أَْن  -َصلاى َّللاا

ا اْستِْخََلفُهُْم: فَلَِما َذَكْرنَا قَْبُل ِمْن « َمَكانَُكْم ثُما َعاَد، َوقَْد اْغتََسَل فََصلاى بِِهمْ  نا أَ »َوأَما

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -النابِيا  ِ  -َصلاى َّللاا َم اْلُمْسلُِموَن أَبَا بَْكٍر فََجاَء َرُسوُل َّللاا َمَضى إلَى قُبَاَء فَقَدا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َر َوتَقَداَم -َصلاى َّللاا ا أََحسا أَبُو بَْكٍر بِِه تَأَخا َصلاى فَ  -َعلَْيِه الساََلُم  -. فَلَما

فَإِْن اْستَْخلََف َمْن َدَخَل ِحينَئٍِذ َولَْم يَُكبِّْر بَْعُد، أَْو قَْد َكباَر، أَْو َمْن أَْدَرَك َمَعهُ « .. بِالنااسِ 
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َل َصََلتِِه، أَْو قَداُموا لَهُْم َمْن هَِذِه ِصفَتُهُ، أَْو تَقَداَم هَُو   : فَُكلُّ َذلَِك َجائٌِز.. فَْليَْبَدأْ -أَوا

ََلِة َرْكَعةً َواِحَدةً َواْستُْخلَِف فِي الثاانِيَِة: فَيُتِما تِْلَك  -اْلُمْستَْخلُِف  إْن َكاَن لَْم يُْدِرْك ِمْن الصا

ْكَعِة بِِهْم، ثُما إَذا َسَجَد َسْجَدتَْيهَا أََشاَر إلَْيِهْم فََجلَُسوا، َوقَاَم هَُو إلَى ثَانِيَتِِه، فَإَِذا أَتَ  هَا ما الرا

ْكَعِة  ْكَعتَْيِن أَْو الرا : إْن َكانَْت اْلَمْغِرَب، -َجلََس َوتََشهاَد، ثُما قَاَم َوقَاُموا َمَعهُ فَأَتَما بِِهْم الرا

ْبَح فََكَذلَِك َسَواٌء َسَواٌء، فَإَِذا أَتَما تََشهَُّدهُ َسلاَم َوَسلاُموا؟ فَإِْن فَاتَْتهُ َرْكعَ  تَاِن فَإِْن َكانَْت الصُّ

وا تََشهَُّدهُْم بِأَْسَرَع َما يُْمِكُن، َوأَتَى  َواْستُْخلَِف فِي اْلُجلُوِس َكباَر َوقَاُموا َمَعهُ بَْعَد أَْن يُتِمُّ

هَا ثُما يَتََشهادُ  ْكَعتَْيِن اْلبَاقِيَتَْيِن َوهُْم َمَعهُ، فَإَِذا َجلَُسوا قَاَم إلَى بَاقِي َصََلتِِه فَأَتَما يَُسلُِّم وَ  بِالرا

ْبِح فََكَذلَِك، ثُما َجلََس َوتََشهاَد َوَسلاَم َوَسلاُموا؟ فَإِْن  َويَُسلُِّموَن، فَإِْن َكاَن َذلَِك فِي ُجلُوِس الصُّ

هَا، فَإَِذا َرفََع ِمْن آِخِر ُسُجوِدِه قَاَم  ابَِعِة َصَلا ِل الرا فَاتَْتهُ ثَََلُث َرَكَعاٍت َواْستُْخلَِف فِي أَوا

َوَجلَُسوا، ثُما أَتَى بَِرْكَعٍة َوَجلََس َوتََشهاَد، ثُما قَاَم َوأَتَى بِبَاقِي َصََلتِِه، ثُما َجلََس َوتََشهاَد 

فُوِف فََما بَْيَن َذلَِك إلَى أََحِد ِجهَاِت  ِر الصُّ َوَسلاَم َوَسلاُمو.. فَإِْن َكاَن اْلُمْستَْخلَُف فِي ُمَؤخا

فِّ اْْلَوا  : فَفَْرٌض َعلَْيِه اْلَمْشُي ُمْستَْقبًَِل لِْلقِْبلَِة َكَما هَُو َعلَى أََحِد َجْنبَْيِه إلَى َمْوقِِف -ِل الصا

َماِم  َماِم؛ ِْلَنا فَْرَض اْْلِ ُروَرِة  -اْْلِ أَْن يَقَِف أََماَم اْلَمأُْموِميَن َوهُْم َوَراَءهُ َوََل  -لَِغْيِر الضا

 اْلَمْشُي إلَى َما أُِمَر بِِه ِمْن َذلَِك.. بُدا، فَفَْرٌض َعلَْيهِ 

 -أقوال الفقهاء:

َماُم َوهَُو َساِجٌد فََرفََع َرْأَسهُ َولَْم يَُكبِّْر َواْستَْخلََف: َجاَز َذلَِك َوَصََلتُهُْم ■  إْن أَْحَدَث اْْلِ

ةٌ.  ُكلُّهُْم تَاما

اْلَجِميِع ،فَلَْو َخَرَج ِمْن اْلَمْسِجِد قَْبَل أَْن يَْستَْخلَِف فَلَْو َكباَر ثُما اْستَْخلََف بَطَلَْت َصََلةُ 

 بَطَلَْت َصََلةُ اْلَجِميِع.)أبو حنيفة(

 929]َمْسأَلَةٌ ََل يَِحلُّ ِِلََحٍد أَْن يَُؤمَّ َوُهَو يَْنظُُر َما يَْقَرأُ بِِه فِي اْلُمْصَحِف[م

ظُُر َما يَْقَرأُ بِِه فِي اْلُمْصَحِف، ََل فِي فَِريَضٍة َوََل نَافِلٍَة، َوََل يَِحلُّ ِْلََحٍد أَْن يَُؤما َوهَُو يَنْ 

فَإِْن فََعَل َعالًِما بِأَنا َذلَِك ََل يَُجوُز بَطَلَْت َصََلتُهُ، َوَصََلةُ َمْن اْئتَما بِِه َعالًِما بَِحالِِه، 

ُ تََعالَى قَِراَءةَ َما ََل يَْحفَظُ، َعالًِما بِأَنا َذلَِك ََل يَُجوُز، َمْن ََل يَْحفَظُ اْلقُرْ  آَن فَلَْم يَُكلِّْفهُ َّللاا

 ِْلَناهُ لَْيَس َذلَِك فِي ُوْسِعِه.

ُ نَْفًسا إَِل ُوْسَعهَا{.. َونَظَُرهُ فِي اْلُمْصَحِف َعَمٌل لَْم يَأِْت  قَاَل تََعالَى: }َل يَُكلُِّف َّللاا

ََلِة نَصٌّ ، َوقَ  ََلِة لَُشْغًَل : »-َعلَْيِه الساََلُم  -ْد قَاَل بِإِبَاَحتِِه فِي الصا َوَكَذلَِك   «إنا فِي الصا

َصََلةُ َمْن َصلاى َعلَى َعًصا، أَْو إلَى َحائٍِط لَِضْعفِِه َعْن اْلقِيَاِم؛ ِْلَناهُ لَْم يُْؤَمْر بَِذلَِك َوُحْكُم 

أَْن يَْعَمَل فِي َصََلتِِه َما لَْم يُْؤَمْر بِِه..َوقَْد قَاَل  َمْن هَِذِه ِصفَتُهُ أَْن يَُصلِّي َجالًِسا َولَْيَس لَهُ 

َوهَُو قَْوُل َسِعيِد ْبِن « َمْن َعِمَل َعَمًَل لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرنَا فَهَُو َردٌّ : »-َعلَْيِه الساََلُم  -

 اْلُمَسيِِّب، َواْلَحَسِن، َوَغْيِرِهَما.

 929فََوَجَد إَماًما يَُصلِّي َصََلةً أُْخَرى فِي َجَماَعٍة[م]َمْسأَلَةٌ نَِسَي َصََلةَ فَْرٍض 

فََوَجَد إَماًما يَُصلِّي َصََلةً  -أَيا َصََلٍة َكانَْت  -قال ابن حزم:َوَمْن نَِسَي َصََلةَ فَْرٍض 

يَُصلِّي الاتِي فِي َجَماَعٍة: فَفَْرٌض َعلَْيِه َوََل بُدا أَْن يَْدُخَل فَ  -أَيا َصََلٍة َكانَْت  -أُْخَرى 
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َماِم َواْلَمأُْموِم َوَجائٌِز َصََلةُ اْلفَْرِض َخْلَف  فَاتَْتهُ، َوتُْجِزئُهُ، َوََل نُبَالِي بِاْختََِلِف نِياِة اْْلِ

اْلُمتَنَفِِّل: َواْلُمتَنَفِِّل َخْلَف َمْن يَُصلِّي اْلفَْرَض، َوَصََلةُ فَْرٍض َخْلَف َمْن يَُصلِّي َصََلةَ 

أُْخَرى، ُكلُّ َذلَِك َحَسٌن، َوُسناةٌ؟ َولَْو َوَجَد اْلَمْرُء َجَماَعةً تَُصلِّي التاَراِويَح فِي  فَْرضٍ 

َرَمَضاَن، َولَْم يَُكْن َصلاى اْلِعَشاَء اآْلِخَرةَ، فَْليَُصلِّهَا َمَعهُْم، يَْنِوي فَْرَضهُ، فَإَِذا َسلاَم 

َماُم َولَْم يَُكْن هَُو أَتَما  ْكَعتَْيِن: قَاَم هَُو اْْلِ َماُم إلَى الرا َصََلتَهُ فَََل يَُسلُِّم، بَْل يَقُوُم، فَإِْن قَاَم اْْلِ

َماِم  َوَكَذلَِك لَْو َذَكَر َصََلةً فَائِتَةً؟ َوَجائٌِز أَْن  -أَْيًضا فَاْئتَما بِِه فِيِهَما، ثُما يَُسلُِّم بَِسََلِم اْْلِ

َماَعتَْيِن فََصاِعًدا فِي َمَساِجَد َشتاى َصََلةً َواِحَدةً ِهَي لَهُْم: فَْرٌض، يَُصلَِّي إَماٌم َواِحٌد بِجَ 

ًَل.  َوُكلُّهَا لَهُ: نَافِلَةٌ، ِسَوى الاتِي َصلاى أَوا

ََلِة َجَماَعةً  َوَكَذلَِك َمْن َصلاى َصََلةَ فَْرٍض فِي َجَماَعٍة فََجائٌِز لَهُ أَْن يَُؤما فِي تِْلَك الصا

ْبُح فََوَجَد قَْوًما يَُصلُّوَن الظُّْهَر َصلاى أُ  ْخَرى َوَجَماَعةً بَْعَد َجَماَعٍة.؟ َوَمْن فَاتَْتهُ الصُّ

ْبَح، ثُما َسلاَم، َوَصلاى اْلبَاقِيَتَْيِن بِنِياِة الظُّْهَر، ثُما أَتَما   ظُْهَرهُ..َمَعهُْم َرْكَعتَْيِن يَْنِوي بِِهَما الصُّ

إناهُ لَْم يَأِْت قَطُّ: قُْرآٌن، َوََل ُسناةٌ، َوََل إْجَماٌع، َوََل قِيَاٌس: يُوِجُب اتِّفَاَق نِياِة  وقال أيضا:

ُ تََعالَى ُمَوافَقَةَ نِياِة اْلَمأُْموِم ِمناا لِنِيا  َماِم َواْلَمأُْموِم.. ِمْن اْلُمَحاِل أَْن يَُكلِّفَنَا َّللاا َماِم اْْلِ ِة اْْلِ

ُ نَْفًسا إَِل ُوْسَعهَا{ ]البقرة:  لِقَْولِ  ِ تََعالَى: }َل يَُكلُِّف َّللاا [ َولَْيَس فِي ُوْسِعنَا ِعْلُم ٨٩٦َّللاا

 ِ َماِم َحتاى نَُوافِقَهَا.. فَإِْن قَالُوا: قَْد قَاَل َرُسوُل َّللاا ُ  -َما ُغيَِّب َعناا ِمْن نِياِة اْْلِ َصلاى َّللاا

َماُم لِيُْؤتَما بِهِ »: -َعلَْيِه َوَسلاَم  ِ « إناَما ُجِعَل اْْلِ ُ  -؟ قُْلنَا: نََعْم، َوقَْد بَياَن َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

َماِم فِيهَا، َوِهَي  -فِي هََذا اْلَخبَِر نَْفِسِه  -َعلَْيِه َوَسلاَم  اْلَمَواِضَع الاتِي يَْلَزُم اَِلْئتَِماَم بِاْْلِ

ََلُم َعلَْيِه  -قَْولُهُ  فَإَِذا َكباَر فََكبُِّروا، َوإَِذا َرَكَع فَاْرَكُعوا، َوإَِذا َسَجَد فَاْسُجُدوا، : »-السا

إناَما اْْلَْعَماُل بِالنِّيااِت، َوإِناَما : »-َعلَْيِه الساََلُم  -َوقَاَل «.. َوإَِذا َصلاى قَاِعًدا فََصلُّوا قُُعوًدا

ا َجلِي ًا َعلَى أَنا لُِكلِّ أََحٍد َما نََوى ،  -َعلَْيِه الساََلُم  -نَصا فَ « لُِكلِّ اْمِرٍئ َما نََوى نَص ً

َماِم نِياتَهُ، َولِْلَمأُْموِم نِياتَهُ..  فََصحا يَقِينًا أَنا لِْْلِ

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَ ■ بِي قول المؤلف في جواز اختَلف نية المأموم واْلمام هو قول : قَْوُل الشاافِِعيِّ

 ُسلَْيَماَن وعطاء والنخعي وطاوس وأحمد بن حنبل .

َماِم َواْلَمأُْموِم.)مالك وأبو حنيفة(■   ََل يَُجوُز أَْن تَْختَلَِف نِياةُ اْْلِ

 -اْلحاديث واآلثار:

 ■ ِ ِ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه صَ  -أَنا ُمَعاَذ ْبَن َجبٍَل َكاَن يَُصلِّي َمَع َرُسوِل َّللاا لاى َّللاا

ََلةَ  -َوَسلاَم   صحيح(«)ِعَشاَء اآْلِخَرِة، ثُما يَْرِجُع إلَى قَْوِمِه فَيَُصلِّي بِِهْم تِْلَك الصا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه  -أَنا ُمَعاَذ ْبَن َجبٍَل َكاَن يَُصلِّي َمَع النابِيِّ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاا َصلاى َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ثُما يَأْتِي فَيَُؤمُّ قَْوَمهُ، فََصلاى لَْيلَةً َمَع النابِيِّ  -َوَسلاَم  اْلِعَشاَء، ثُما  -َصلاى َّللاا

هُْم، فَاْفتَتََح بُِسوَرِة اْلبَقََرِة فَاْنَحَرَف َرُجٌل فََسلاَم ثُما َصلاى َوْحَدهُ َواْنَصَرَف،  أَتَى قَْوَمهُ فَأَما

ِ فَقَا ِ، َوآَلتِيَنا َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لُوا لَهُ: أَنَافَْقَت يَا فََُلُن؟ قَاَل: ََل َوَّللَاا  -َصلاى َّللاا

ِ، إناا أَْصَحاُب نََواِضَح نَْعَمُل بِالناهَاِر، َوإِنا ُمَعاًذا َصلاى َمَعَك اْلِعَشاَء  فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاا

ِ ثُما أَتَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ى فَاْفتَتََح بُِسوَرِة اْلبَقََرِة فَأَْقبََل َرُسوُل َّللاا َعلَى ُمَعاٍذ فَقَاَل:  -َصلاى َّللاا
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 صحيح(«)يَا ُمَعاُذ، أَفَتااٌن أَْنَت؟ اْقَرْأ بَِكَذا َواْقَرْأ بَِكَذا

 ِ ُ َعلَيْ  -قال المؤلف: فَهََذا َرُسوُل َّللاا هُ َعلَى َحالِِه  -ِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا قَْد َعلَِم بِاْْلَْمِر َوأَقَرا

 َولَْم يُْنِكْرهاَ.

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي بَْكَرةَ أَناهُ َصلاى َمَع َرُسوِل َّللاا َصََلةَ اْلَخْوِف،  -َصلاى َّللاا

ُ َعلَْيِه  -يَن َجاُءوا بَْعَد َرْكَعتَْيِن، فََكانَْت لِلنابِيِّ فََصلاى بِاَلاِذيَن َخْلفَهُ َرْكَعتَْيِن، َواَلاذِ  َصلاى َّللاا

 صحيح(«)أَْربًَعا، َولِهَُؤََلِء َرْكَعتَْينِ  -َوَسلاَم 

ِ »َعْن أَبِي بَْكَرةَ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َصلاى َرُسوُل َّللاا فِي َخْوٍف الظُّْهَر،  -َصلاى َّللاا

، فََصلاى َرْكَعتَْيِن ثُما َسلاَم، فَاْنَطلََق الاِذيَن  فََصفا  بَْعَضهُْم َخْلفَهُ، َوبَْعَضهُْم بِإَِزاِء اْلَعُدوِّ

َصلاْوا َمَعهُ فََوقَفُوا َمْوقَِف أَْصَحابِِهْم، ثُما َجاَء أُولَئَِك فََصفُّوا َخْلفَهُ، فََصلاى بِِهْم َرْكَعتَْيِن 

ِ ثُما َسلاَم، فَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكانَْت لَِرُسوِل َّللاا أَْربًَعا َوِْلَْصَحابِِه: َرْكَعتَْيِن،  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)َرْكَعتَْينِ 

ِ »َعْن َجابٍِر قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَْقبَْلنَا َمَع َرُسوِل َّللاا َحتاى إَذا ُكناا بَِذاِت  -َصلاى َّللاا

قَاعِ  ُروا، »َوَذَكَر اْلَحِديَث. قَاَل:  «الرِّ ََلِة، فََصلاى بِطَائِفٍَة َرْكَعتَْيِن ثُما تَأَخا فَنُوِدَي بِالصا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوَصلاى بِالطاائِفَِة اْْلُْخَرى َرْكَعتَْيِن. قَاَل َجابٌِر: فََكانَْت لِلنابِيِّ   -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)قَْوِم َرْكَعتَانِ أَْربَُع َرَكَعاٍت، َولِلْ 

 صحيح(«)َسلاَم بَْينَهَُما -َعلَْيِه الساََلُم  -أَناهُ »َعْن َجابٍِر ■ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النابِيِّ ■  ََلةُ فَََل »قَاَل:  -َصلاى َّللاا إَذا أُقِيَمْت الصا

 ف() َراِويَهُ أَبُو َصالٍِح َوهَُو َساقِطٌ(ضعي«)َصََلةَ إَلا الاتِي أُقِيَمتْ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النابِي  ■  ََلةُ فَََل »: قَاَل: -َصلاى َّللاا إَذا أُقِيَمْت الصا

 صحيح(«)َصََلةَ إَلا اْلَمْكتُوبَةَ 

ِ َعْن ُمَعاِذ ْبِن ِرفَاَعةَ َعْن َرُجٍل ِمْن بَنِي َسلَمَ ■  ُ  -ةَ ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَناهُ أَتَى النابِيا »يُقَاُل لَهُ ُسلَْيٌم  -َعلَْيِه َوَسلاَم  ِ،  -َصلاى َّللاا فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاا

ِ إناا نَظَلُّ فِي أَْعَمالِنَا فَنَأْتِي ِحيَن نُْمِسي فَيَأْتِي مُ  ُل َعلَْينَا؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاا  -َعاٌذ فَيُطَوِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ا أَْن تَُخفَِّف لِقَْوِمَك، أَْو تَْجَعَل َصََلتََك  -َصلاى َّللاا يَا ُمَعاُذ ََل تَُكْن فَتاانًا؟ إما

ُ  -)ضعيف() ُمَعاَذ ْبَن ِرفَاَعةَ لَْم يُْدِرْك النابِيا « َمِعي َوََل أَْدَرَك  - َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -هََذا الاِذي َشَكا إلَى َرُسوِل َّللاا  بُِمَعاٍذ( -َصلاى َّللاا

ُ  -قال المؤلف: فَاداَعْوا ِمْن هََذا أَنا ُمَعاًذا َكاَن يَْجَعُل الاتِي يَُصلِّي َمَع النابِيِّ  َصلاى َّللاا

 نَافِلَةً : َوهََذا تَأِْويٌل ََل يَِحلُّ اْلقَْوُل بِِه، لُِوُجوٍه ِستاٍة .. وذكر منها : -َوَسلاَم َعلَْيِه 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَْن يَُكوَن َرُسوُل َّللاا ََلةُ فَََل َصََلةَ إَلا »يَقُوُل:  -َصلاى َّللاا إَذا أُقِيَمْت الصا

 «اْلَمْكتُوبَةَ 

 ُ  [٥٣٣ تََعالَى: }َوَساِرُعوا إِلَى َمْغفَِرٍة ِمْن َربُِّكْم{ ]آل عمران: َويَقُوُل َّللاا

يِن  -ثُما يَُكوُن ُمَعاٌذ  ِة بِالدِّ يَُضيُِّع فَْرَض َصََلتِِه الاِذي قَْد تََعياَن  -َوهَُو ِمْن أَْعلَِم هَِذِه اْْلُما

فُِّل، َوَصََلةُ اْلفَْرِض قَْد أُقِيَمْت، َحتاى ََل يُْدِرَك ِمْنهَا َعلَْيِه، فَيَْتُرُك أََداَءهُ، َويَْشتَِغُل بِالتانَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم .. ثُما لَْو َصحا هََذا اْلَحِديُث الاِذي  -َشْيئًا، ََل ِسياَما َمَع َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا
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ْم فِيِه ُمتََعلاٌق أَْصًَل، ِْلَناهُ َواِضُح اْلَمْعنَى، َذَكُروهُ ِمْن طَِريِق ُمَعاِذ ْبِن ِرفَاَعةَ لََما َكاَن لَهُ 

ا أَْن تَُخفَِّف َعْن قَْوِمَك أَْو اْجَعْل َصََلتََك َمِعي: »-َعلَْيِه الساََلُم  -َوَكاَن يَُكوُن قَْولُهُ  « إما

 وَن َصََلتُك َمِعي فَقَْط..أَْي ََل تَُصلِّ بِِهْم إَذا لَْم تَُخفِّْف بِِهْم، َواْقتَِصْر َعلَى أَْن تَكُ 

َوَكاَن أَْهُل اْلَعَوالِي يَُصلُّوَن فِي َمنَاِزلِِهْم »َعْن َخالِِد ْبِن أَْيَمَن اْلَمَعافِِريِّ قَاَل: ■ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َويَُصلُّوَن َمَع النابِيِّ  ُ َعلَْيِه َوسَ  -فَنَهَاهُْم النابِيُّ  -َصلاى َّللاا أَْن  -لاَم َصلاى َّللاا

تَْيِن. ََلةَ فِي يَْوٍم َمرا  ضعيف مرسل(«)يُِعيُدوا الصا

ُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر قَاَل: أَتَْيُت اْبَن ُعَمَر َعلَى اْلبَََلِط َوهُْم يَُصلُّوَن، فَقُْلُت: أَََل »َعْن ■ 

ِ تَُصلِّي َمَعهُْم؟ قَاَل: قَْد َصلاْيُت فِي َرْحلِي إنا َرُسوَل  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا نَهَى  -َصلاى َّللاا

تَْينِ   صحيح(«)أَْن تَُصلاى فَِريَضةٌ فِي يَْوٍم َمرا

، َوَما َحلا قَطُّ، َوََل قُْلنَا نَْحُن  ِ  -قال المؤلف: َمْعنَى اْلَحِديِث َواِحٌد، َوهَُو َحقٌّ َوَمَعاَذ َّللاا

تَْيِن ِمْن َذلَِك: أَْن تَُصلاى َصََلةٌ فِ  : َوإِناَما قُْلنَا: أَْن تَُؤداى اْلفَِريَضةُ َخْلَف -ي يَْوٍم َمرا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلُمتَنَفِِّل، َكَما فََعَل َرُسوُل َّللاا ُ َعْنهُْم  -َوأَْصَحابُهُ  -َصلاى َّللاا ، -َرِضَي َّللاا

، َوَكَما يُِجيُزوَن هُْم -َعلَْيِه الساََلُم  -َكَما أََمَر َوتَُصلاى الناافِلَةُ َخْلَف ُمَصلِّي اْلفَْرِض، 

 أَْيًضا َمَعنَا.

: بِأَنا -َعلَْيِه الساََلُم  -َوتَُؤداى اْلفَِريَضةُ َخْلَف ُمَؤدِّي فَِريَضٍة أُْخَرى، َكَما أَْخبََر 

َعْن َذلَِك قَطُّ َوََل  -َعلَْيِه الساََلُم  -هَ ، َولَْم يَنْ « اْْلَْعَماَل بِالنِّيااِت َولُِكلِّ اْمِرٍئ َما نََوى»

 أََحٌد ِمْن أَْصَحابِِه، َحتاى َحَدَث َما َحَدَث..

ُ َعْنهَا  -َعْن َعائَِشةَ ■  ا -َرِضَي َّللاا ََلةَ أُْنِزلَْت بَِمكاةَ: َرْكَعتَْيِن َرْكَعتَْيِن، فَلَما : أَنا الصا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى  -هَاَجَر َرُسوُل َّللاا ْت َصََلةُ  -َّللاا أُتِماْت َصََلةُ اْلَحَضِر، َوأُقِرا

 السافَِر.)صحيح(

أَنا َعاِمًَل لُِعَمَر ْبِن اْلَخطااِب َكاَن بَِكْسَكَر فََكاَن يَُصلِّي بِالنااِس َرْكَعتَْيِن ثُما يَُسلُِّم، ثُما ■ 

ما يَُسلُِّم فَبَلََغ َذلَِك ُعَمُر، فََكتََب إلَى ُعَمَر إنِّي َرأَْيتنِي َشاِخًصا يَُصلِّي َرْكَعتَْيِن أُْخَريَْيِن ثُ 

َي َعْن أَْهلِي َولَْم أََرنِي بَِحْضَرِة َعُدوٍّ فََرأَْيت أَْن أَُصلَِّي بِالنااِس َرْكَعتَْيِن ثُما أَُسلَِّم ثُما أَُصلِّ 

 ِه ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب: أَْن قَْد أَْحَسْنت.)صحيح(َرْكَعتَْيِن ثُما أَُسلَِّم، فََكتََب إلَيْ 

اِمِت قَاَل: ُكناا َمَع اْلَحَكِم ْبِن َعْمٍرو اْلِغفَاِريِّ ■  ِ ْبُن الصا هَُو َصاِحُب  -عن َعْبُد َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا ْبِح، َوبَْيَن فِي َجْيٍش، َوهَُو يَُصلِّي بِنَا َصََل  -َصلاى َّللاا ةَ الصُّ

ََلةَ، َوقَاَل: قَْد َكاَن بَْيَن يََديا  فُوِف فَأََعاَد بِِهْم الصا يََدْيِه َعنََزةٌ، فََمرا ِحَماٌر بَْيَن يََدْي الصُّ

 )صحيح(َولَِكنِّي أََعْدت لَِمْن لَْم يَُكْن بَْيَن يََدْيِه َما يَْستُُرهُ. -يَْعنِي اْلَعنََزةَ  -َما يَْستُُرنِي 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: فَهََذا َصاِحُب َرُسوِل َّللاا َصلاى نَافِلَةً بَِمْن يَُؤدِّي  -َصلاى َّللاا

 فَِريَضةً.

ْرَداِء أَتَى َمْسِجَد ِدَمْشَق َوهُْم يَُصلُّوَن اْلِعَشاَء َوهَُو ■  : أَنا أَبَا الدا َعْن َعطَاٍء اْلُخَراَسانِيِّ

ََلةَ قَاَم فََصلاى َرْكَعةً، فََجَعَل ثَََلثًا لِْلَمْغِرِب يُِري ا قََضى الصا ُد اْلَمْغِرَب، فََصلاى َمَعهُْم فَلَما

ًعا.)صحيح(  َوَرْكَعتَْيِن تَطَوُّ

َوقَْد  َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك: فِيَمْن أَتَى التاَراِويَح فِي َشْهِر َرَمَضاَن َولَْم يَُكْن َصلاى اْلِعَشاءَ ■ 
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 بَقَِي لِلنااِس َرْكَعتَاِن قَاَل: اْجَعْلهَُما ِمْن اْلِعَشاِء.)صحيح(

]َمْسأَلَةٌ أَتَى َمْسِجًدا قَْد ُصلِّيَْت بِِه َصََلةُ فَْرٍض َجَماَعةٌ بِإَِماٍم َراتٍِب َوُهَو لَْم يَُكْن 

َها[م  929َصَلَّ

هَا:  َوَمْن أَتَى َمْسِجًدا قَْد ُصلِّيَْت بِِه َصََلةُ  فَْرٍض َجَماَعةٌ بِإَِماٍم َراتٍِب َوهَُو لَْم يَُكْن َصَلا

قَاَمةُ، َولَْو أََعاُدوا َن فِيِه قَْبُل، َوَكَذلَِك اْْلِ  فَْليَُصلِّهَا فِي َجَماَعٍة، َويُْجِزئُهُ اْْلََذاُن الاِذي أُذِّ

قَاَمةُ: فَإِناهُ لُِكلِّ َمْن أََذانًا َوإِقَاَمةً: فََحَسٌن، ِْلَناهُ َمأُْموٌر بَِصََلِة الْ  ا اْْلََذاُن َواْْلِ َجَماَعِة، َوأَما

ا نَْحُن فَإِنا  ْن َجاَء بَْعَدهَُما.. َوأَما ْن َشِهَدهَُما أَْو ِمما ََلةَ فِي َذلَِك اْلَمْسِجِد ِمما َصلاى تِْلَك الصا

َر َعْن َصََلِة اْلَجَماَعِة لَِغْيِر ُعْذٍر، لَ  ِكْن قِلاةَ اْهتِبَاٍل، أَْو لِهًَوى، أَْو لَِعَداَوٍة َمَع َمْن تَأَخا

َماِم  ِ -اْْلِ ُ  -: فَإِنانَا نَْنهَاهُ، فَإِْن اْنتَهَى َوإَِلا أَْحَرْقنَا َمْنِزلَهُ، َكَما قَاَل َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

 .-َعلَْيِه َوَسلاَم 

 -أقوال الفقهاء:

ْبِن َحْنبٍَل، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوعطاء والنخعي وأيوب  قول المؤلف هو قول: أَْحَمدَ ■

  السختياني والحسن

 ََل تَُصلاى فِيِه َجَماَعةٌ أُْخَرى إَلا أَْن ََل يَُكوَن لَهُ إَماٌم َراتٌِب.)مالك(■ 

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ َجاَء َرُجٌل َوقَْد َصلاى »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه  -َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

 صحيح(«)فَقَاَل: أَيُُّكْم يَتاِجُر َعلَى هََذا، فَقَاَم َرُجٌل فََصلاى َمَعهُ  -َوَسلاَم 

َعْن اْلَجْعِد أَبِي ُعْثَماَن قَاَل: َجاَءنَا أَنَُس ْبُن َمالٍِك ِعْنَد اْلفَْجِر َوقَْد َصلاْينَا فَأَقَاَم َوأَما ■ 

 أَْصَحابَهُ.)صحيح(

َماَم فِي بَْعِض َصََلتِِه[م  929]َمْسأَلَةٌ َدَخَل اْثنَاِن فََصاِعًدا فََوَجُدوا اْْلِ

َماَم فِي بَْعِض َصََلتِِه فَإِناهُْم يَُصلُّوَن َمَعهُ، فَإَِذا َسلاَم  َوإِْن َدَخَل اْثنَاِن فََصاِعًدا فََوَجُدوا اْْلِ

ََلِة فَاْْلَْفَضُل لِلاِذيَن يُ  هُْم ِمْنهُْم، ِْلَناهُْم َمأُْموُروَن بِالصا وَن َما فَاتَهُْم أَْن يَْقُضوهُ بِإَِماٍم يَُؤمُّ تِمُّ

 َجَماَعةً، َولَْوََل نَصٌّ َوَرَد بِأَْن يَْقُضوا فَُراَدى لََما أَْجَزأَ َذلَِك.

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول : عطاء وابن سابط وقتادة .■

  ُم الأَمَساِجِد[]ُحكأ 

 929اْلَمَساِجِد[م ]َمْسأَلَةٌ اْلَمَحاِريُب فِي

َوتُْكَرهُ اْلَمَحاِريُب فِي اْلَمَساِجِد، َوَواِجٌب َكْنُسهَا، َويُْستََحبُّ أَْن تُطَيَِّب بِالطِّيِب، َويُْستََحبُّ 

ا اْلَمَحاِريُب فَُمْحَدثَةٌ، ُمََلَزَمةُ اْلَمْسِجِد لَِمْن هَُو فِي ِغنًى َعْن اْلَكْسِب َوالتاصَ  ِف.. أَما رُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوإِناَما َكاَن َرُسوُل َّللاا ُل َخْلفَهُ. -َصلاى َّللاا فُّ اْْلَوا  يَقُِف َوْحَدهُ َويَُصفُّ الصا

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف بكراهة المحاريب في المسجد هو قول :النخعي وسفيان والحسن ■

  وسليمان التيمي وليث بن أبي سليم
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 -اِلحاديث واآلثار:

أَنا اْلُمْسلِِميَن بَْينَا هُْم فِي َصََلِة اْلفَْجِر ِمْن يَْوِم اَِلْثنَْيِن َوأَبُو بَْكٍر »عن أَنَُس ْبُن َمالٍِك ■ 

 ِ ُ َعلَْيهِ  -يَُصلِّي بِِهْم، لَْم يَْفَجأْهُْم إَلا َرُسوُل َّللاا قَْد َكَشَف َسْجَف ُحْجَرِة  -َوَسلاَم  َصلاى َّللاا

ََلِة ثُما تَبَساَم، فَنََكَص أَبُو بَْكٍر َعلَى َعقِبَْيِه  َعائَِشةَ فَنَظََر إلَْيِهْم َوهُْم ُصفُوٌف فِي الصا

 ِ ، َوظَنا أَنا َرُسوَل َّللاا فا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لِيَِصَل الصا يَْخُرَج إلَى يُِريُد أَْن  -َصلاى َّللاا

 ِ ََلِة، َوهَما اْلُمْسلُِموَن أَْن يَْفتَتِنُوا فِي َصََلتِِهْم فََرًحا بَِرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه  -الصا َصلاى َّللاا

ِ  -َوَسلاَم  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَأََشاَر إلَْيِهْم َرُسوُل َّللاا وا َصََلتَُكمْ  -َصلاى َّللاا ، ثُما بِيَِدِه: أَْن أَتِمُّ

ْترَ   )صحيح(« َدَخَل اْلُحْجَرةَ َوأَْرَخى السِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: لَْو َكاَن أَبُو بَْكٍر فِي ِمْحَراٍب لََما َرأَى َرُسوَل َّللاا  -َصلاى َّللاا

ْتَر، َوَكاَن هََذا يَْوَم َمْوتِِه   َعلَْيِه الساََلُم . -إْذ َكَشَف السِّ

ِ »ائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: َعْن عَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أََمَر َرُسوُل َّللاا بِبِنَاِء  -َصلاى َّللاا

وِر، َوأَْن تَُطياَب َوتُنَظافَ   صحيح(«)اْلَمَساِجِد فِي الدُّ

ُت، َواْْلَْربَاُض، تَقُوُل: َداُر بَنِي عَ  وُر ِهَي اْلَمَحَلا ْبَد اْْلَْشهَِل، َوَداُر بَنِي قَاَل المؤلف: الدُّ

اِر تُِريُد: َمَحلاةَ ُكلِّ طَائِفٍَة ِمْنهُْم.  الناجا

ِ »َعْن أَنٍَس قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرأَى َرُسوُل َّللاا نَُخاَمةً فِي قِْبلَِة اْلَمْسِجِد،  -َصلاى َّللاا

أَةٌ ِمْن اْْلَْنَصاِر فََحكاْتهَا َوَجَعلَْت َمَكانَهَا َخلُوقًا، فََغِضَب َحتاى اْحَمرا َوْجهُهُ، فَقَاَمْت اْمرَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَقَاَل َرُسوُل َّللاا  َما أَْحَسَن هََذا.)صحيح( -َصلاى َّللاا

 َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب: أَناهُ َكاَن يَْكَرهُ اْلِمْحَراَب فِي اْلَمْسِجِد.)صحيح(■ 

ْنيَا[مَمْسأَ  ُث فِي اْلَمْسِجِد بَِما ََل إْثَم فِيِه ِمْن أُُموِر الدُّ  929لَةٌ التََّحدُّ

ِ تََعالَى أَْفَضُل. ْنيَا، ُمبَاٌح، َوِذْكُر َّللاا ُث فِي اْلَمْسِجِد بَِما ََل إْثَم فِيِه ِمْن أُُموِر الدُّ  َوالتاَحدُّ

ْعِر فِيِه ُمبَاٌح، َوالتاَعلُّ  ْبيَاِن َوَغْيِرِهْم ُمبَاٌح، َوالساَكُن فِيِه َواْلَمبِيُت َوإِْنَشاُد الشِّ ُم فِيِه لِلصِّ

اباِة فِيِه ُمبَاٌح إَذا َكاَن لَِحاَجٍة، َواْلُحْكُم فِيِه  ُمبَاٌح، َما لَْم يَِضْق َعلَى اْلُمَصلِّيَن، َوإِْدَخاُل الدا

ُق فِيهِ  َجائٌِز، إَلا أَنا َمْن َخطََر فِيِه بِنَْبٍل فَإِناهُ يَْلَزُمهُ أَْن  َواْلِخَصاُم ُكلُّ َذلَِك َجائٌِز، َوالتاَطرُّ

 يُْمِسَك بَِحَدائِِدهَا، فَإِْن لَْم يَْفَعْل فََعلَْيِه اْلقََوُد فِي ُكلِّ َما أََصاَب ِمْنهَ.

 -اِلحاديث واآلثار:

َخْنَدِق فِي اْْلَْكَحِل، فََضَرَب َعلَْيِه أُِصيَب َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ يَْوَم الْ »َعْن َعائَِشةَ قَالَْت ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا  -َخْيَمةً فِي اْلَمْسِجِد لِيَُعوَدهُ ِمْن قَِريٍب، فَلَْم يَُرْعهُْم  -َصلاى َّللاا

َم يَِسيُل إلَْيِهمْ  -َوفِي اْلَمْسِجِد َخْيَمةٌ لِقَْوٍم ِمْن بَنِي ِغفَاٍر  ، فَقَالُوا: يَا أَْهَل اْلَخْيَمِة، َما إَلا الدا

 صحيح(«)هََذا الاِذي يَأْتِينَا ِمْن قِبَلُِكْم؟ فَإَِذا َسْعٌد يَْغُذو ُجْرُحهُ َدًما، فََماَت ِمْنهَا

ْوَداِء الاتِي َكانَْت تَْسُكُن فِي اْلَمْسِجِد ِمْن طَِريِق أَبِي أَُساَمةَ َعْن  قال المؤلف: َوَحِديُث السا

فاِة َكانُوا ُسكاانًا فِي اْلَمْسِجِد.  ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ أَْيًضا ، َوأَْهُل الصُّ

ِ ْبُن ُعَمَر: أَناهُ َكاَن يَنَاُم َوهَُو َشابٌّ أَْعَزُب فِي اْلَمْسِجِد.)صحيح(■  عن َعْبُد َّللاا

ِ أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت: َشَكْوُت »َعْن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -إلَى َرُسوِل َّللاا أَنِّي أَْشتَِكي،  -َصلاى َّللاا

 «قَاَل: طُوفِي ِمْن َوَراِء النااِس َوأَْنِت َراِكبَةٌ 
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ِ ْبِن َكْعِب ْبِن َمالٍِك َعْن أَبِيِه: أَناهُ تَقَاَضى اْبَن أَبِي اْلَحْدَرِد َدْينًا َكاَن لَهُ ■  َعْن َعْبِد َّللاا

ِ عَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لَْيِه فِي اْلَمْسِجِد، فَاْرتَفََعْت أَْصَواتُهَُما َحتاى َسِمَعهَُما َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

َوهَُو فِي بَْيتِِه فََخَرَج إلَْيِهَما فَنَاَدى: يَا َكْعُب َضْع ِمْن َدْينَِك هََذا، َوأَْوَمأَ إلَْيِه: أَْي  -

ِ، قَاَل: قُْم فَاْقِضهِ الشاْطَر، قَاَل:   .)صحيح(« لَقَْد فََعْلُت يَا َرُسوَل َّللاا

ْعَر فِي ■  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ " أَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب َمرا بَِحسااَن ْبِن ثَابٍِت َوهَُو يُْنِشُد الشِّ

 َو َخْيٌر ِمْنك ")صحيح(اْلَمْسِجِد فَلََحظَ إلَْيِه فَقَاَل: قَْد ُكْنت أُْنِشُد َوفِيِه َمْن هُ 

؛ ِْلَناهُ ِمْن طَِريِق َعْمِرو  ْعِر ََل يَِصحُّ قال المؤلف: َواْلَخبَُر الاِذي فِيِه الناْهُي َعْن إْنَشاِد الشِّ

ينَا َعْن اْبِن ُعَمَر، َواْلَحَسِن،  ِه "، َوِهَي َصِحيفَةٌ َوُروِّ ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

ْعبِ  ِق فِي اْلَمْسِجِد.َوالشا : إبَاَحةَ التاطَرُّ  يِّ

َِ َعْن النابِيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن قَتَاَدةَ ََلِة أُِريُد أَْن »قَاَل:  -َصلاى َّللاا إنِّي َْلَقُوُم فِي الصا

ُز فِي َصََلتِي َكَراِهيَةَ أَنْ  بِيِّ فَأَتََجوا َل فِيهَا فَأَْسَمُع بَُكاَء الصا هِ  أُطَوِّ  « .أَُشقا َعلَى أُمِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن أَبِي ُموَسى َعْن النابِيِّ ■  َمْن َمرا فِي َشْيٍء ِمْن »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

 )صحيح(« َمَساِجِدنَا أَْو أَْسَواقِنَا بِنَْبٍل فَْليَأُْخْذ َعلَى نَِصالِهَا بَِكفِِّه ََل يَْعقِْر ُمْسلًِما

 922ُدُخوُل اْلُمْشِرِكيَن فِي َجِميِع اْلَمَساِجِد َحاَشا َحَرَم َمكَّةَ ُكلَّهُ[م]َمْسأَلَةٌ 

 -اْلَمْسِجَد َوَغْيَرهُ  -َوُدُخوُل اْلُمْشِرِكيَن فِي َجِميِع اْلَمَساِجِد: َجائٌِز، َحاَشا َحَرَم َمكاةَ ُكلاهُ 

ُ تََعالَى: }إِناَما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فََل يَْقَربُوا فَََل يَِحلُّ أَْلبَتاةَ أَْن يَْدُخلَهُ َكافٌِر..  قَاَل َّللاا

يِه إلَى  ُ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم، فَََل يَُجوُز تََعدِّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بَْعَد َعاِمِهْم هََذا{ ..فََخصا َّللاا

، َوقَْد َكاَن اْلَحَرُم قَْبَل بُْنيَاِن  ِ َغْيِرِه بَِغْيِر نَصٍّ  -اْلَمْسِجِد َوقَْد ِزيَد فِيِه ،َوقَاَل َرُسوُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  فََصحا أَنا اْلَحَرَم ُكلاهُ « ُجِعلَْت لِي اْْلَْرُض َمْسِجًدا َوطَهُوًرا: »-َصلاى َّللاا

 هَُو اْلَمْسِجُد اْلَحَراُم.

 -أقوال الفقهاء:

  ، َوأَبِي ُسلَْيَمان.َ قول المؤلف هَُو قَْوُل: الشاافِِعيِّ ■ 

، َويَمنََع ِمْنهُ َسائَِر اْْلَْديَاِن.)أبو حنيفة(■  ، َوالناْصَرانِيُّ  ََل بَأَْس أَْن يَْدُخلَهُ اْليَهُوِديُّ

 يكره ُدُخوَل أََحٍد ِمْن اْلُكفااِر فِي َشْيٍء ِمْن اْلَمَساِجِد.)مالك(■ 

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ »اَل: عن أَبَي هَُرْيَرةَ قَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بََعَث َرُسوُل َّللاا َخْيًَل قِبََل نَْجٍد  -َصلاى َّللاا

فََجاَءْت بَِرُجٍل ِمْن بَنِي َحنِيفَةَ يُقَاُل لَهُ: ثَُماَمةُ ْبُن أُثَاٍل فََربَطُوهُ بَِساِريٍَة ِمْن َسَواِري 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلا  -اْلَمْسِجِد، فََخَرَج إلَْيِه َرُسوُل َّللاا فَقَاَل: َما ِعْنَدَك يَا ثَُماَمةُ؟ قَاَل:  -ى َّللاا

ُد إْن تَْقتُْلنِي تَْقتُْل َذا َدٍم، َوإِْن تُْنِعْم تُْنِعْم َعلَى َشاِكٍر، َوإِْن ُكْنَت تُِريدُ   ِعْنِدي َخْيٌر، يَا ُمَحما

أََمَر بِإِْطََلقِِه فِي اْليَْوِم  -َعلَْيِه الساََلُم  -. َوأَناهُ اْلَماَل فََسْل ِمْنهُ َما ِشْئَت؟ َوَذَكَر اْلَحِديثَ 

الثاالِِث: فَاْنَطلََق إلَى نَْخٍل قَِريٍب ِمْن اْلَمْسِجِد فَاْغتََسَل ثُما َدَخَل اْلَمْسِجَد، فَقَاَل: أَْشهَُد أَْن 

ِ، يَ  ًدا َرُسوُل َّللاا ُ َوأَنا ُمَحما ِ: َما َكاَن َعلَى َوْجِه اْْلَْرِض َوْجهٌ ََل إلَهَ إَلا َّللاا ُد، َوَّللَاا ا ُمَحما

ِ َما َكاَن ِمْن ِديٍن  ، َوَّللَاا أَْبَغَض إلَيا ِمْن َوْجِهَك، فَقَْد أَْصبََح َوْجهَُك أََحبا اْلُوُجوِه إلَيا

يِن إلَيا   يح(صح«)أَْبَغَض إلَيا ِمْن ِدينَِك، فَأَْصبََح ِدينَُك أََحبا الدِّ
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ُ ْبُن َمْسُعوٍد ■  ِ؟ قَاَل: أَْن »قَاَل َعْبُد َّللاا ِ، أَيُّ الذاْنِب أَْكبَُر ِعْنَد َّللاا قَاَل َرُجٌل: يَا َرُسوَل َّللاا

؟ قَاَل: أَْن تَْقتَُل َولََدَك َمَخافَةَ أَْن يَْطَعَم  ا، َوهَُو َخلَقََك، قَاَل: ثُما أَيُّ ِ نِد ً تَْدُعَو َّلِلا

 حيح(ص«)َمَعكَ 

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن أَبِي بَْكَرةَ قَاَل: ُكناا ِعْنَد َرُسوِل َّللاا أَََل أُنَبِّئُُكْم »فَقَاَل:  -َصلاى َّللاا

وِر أَْو قَْوُل  ِ، َوُعقُوُق اْلَوالَِدْيِن، َوَشهَاَدةُ الزُّ ْشَراُك بِاَّلَلا بِأَْكبَِر اْلَكبَائِِر؟ ثَََلثًا؟ اْْلِ

ورِ   صحيح(«)الزُّ

فَلَْو َكاَن هَاهُنَا ُكْفٌر لَْيَس ِشْرًكا لََكاَن َذلَِك اْلُكْفُر َخاِرًجا َعْن اْلَكبَائِِر،  قال المؤلف:

وِر، أَْعظَُم ِمْنهُ، َوهََذا ََل يَقُولُهُ ُمْسلٌِم ، فََصحا أَنا ُكلا   َولََكاَن ُعقُوُق اْلَوالَِدْيِن، َوَشهَاَدةُ الزُّ

ُ تََعالَى َعلَى َمْعنًى ُكْفٍر ِشْركٌ  ، َوُكلا ِشْرٍك ُكْفٌر، َوأَناهَُما اْسَماِن َشْرِعيااِن أَْوقََعهَُما َّللاا

ُ تََعالَى َعْن َمْوُضوِعِهَما فِي اللَُّغِة إلَى ُكلِّ َمْن  َواِحٍد.. فَقَْد َصحا أَناهَُما اْسَماِن نَقَلَهَُما َّللاا

 ِ ِ أَْنَكَر َشْيئًا ِمْن ِديِن َّللاا ْسََلِم يَُكوُن بِإِْنَكاِرِه ُمَعانًِدا لَِرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - اْْلِ َصلاى َّللاا

 بَْعَد بُلُوِغ النَِّذاَرِة إلَْيه.. -

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنا َرُسوَل َّللاا َع اْجتَنِبُوا السابْ »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

ْحُر، َوقَْتُل الناْفِس الاتِي  ِ، َوالسِّ ْرُك بِاَّلَلا ؟ قَاَل: الشِّ ِ، َوَما هُنا اْلُموبِقَاِت، قِيَل: يَا َرُسوَل َّللاا

ْحِف، َوقَْذُف  بَا َوالتاَولِّي يَْوَم الزا ، َوأَْكُل َماِل اْليَتِيِم، َوأَْكُل الرِّ ُ إَلا بِاْلَحقِّ َم َّللاا َحرا

 صحيح(«)َصنَاِت اْلَغافََِلِت اْلُمْؤِمنَاتِ اْلُمحْ 

ْفُن ُمبَاَحاِن فِي اْلَمْسِجِد[م  911]َمْسأَلَةٌ اللَِّعُب َوالزَّ

ْفُن ُمبَاَحاِن فِي اْلَمْسِجِد.  َواللاِعُب، َوالزا

يَْوِم ِعيٍد فََدَعانِي َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: َجاَء َحبٌَش يَْزفِنُوَن فِي اْلَمْسِجِد فِي »َعْن ■ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -النابِيُّ  فََوَضْعُت َرْأِسي َعلَى َمْنِكبِِه، فََجَعْلُت أَْنظُُر إلَى لَِعبِِهْم،  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)َحتاى ُكْنُت أَنَا الاتِي اْنَصَرْفتُ 

َوالِّ فِي اْلَمَساِجِد[  ١٠٥م]َمْسأَلَةٌ إْنَشاُد الضَّ

َوالِّ فِي اْلَمَساِجِد: " فََمْن نََشَدهَا فِيِه قِيَل لَهُ: ََل َوَجْدت: ََل َرداهَا َوََل  يَُجوُز إْنَشاُد الضا

ُ َعلَْيك.  َّللاا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ُجَل » -َصلاى َّللاا إَذا َرأَْيتُْم الرا

ُ َعلَْيَك. -يَْعنِي فِي اْلَمْسِجِد  -الاتَهُ يَْنُشُد ضَ   صحيح(«)فَقُولُوا: ََل َردا َّللاا

 919]َمْسأَلَةٌ اْلبَْوُل فِي اْلَمْسِجِد[م

َوََل يَُجوُز اْلبَْوُل فِي اْلَمْسِجِد فََمْن بَاَل فِيِه ُصبا َعلَى بَْولِِه َذنُوبًا ِمْن َماٍء، َوََل يَُجوُز 

ٍة، اْلبَُصاُق، فَمَ  ْن بََصَق فِيِه فَْليَْدفِْن بَْصقَتَهُ ، َوََل يَِحلُّ أَْن يُْبنَى َمْسِجٌد بَِذهٍَب، َوََل فِضا

ةً.  إَلا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َخاصا

 -اِلحاديث واآلثار:

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ي اْلَمْسِجِد َخِطيئَةٌ اْلبَُزاُق فِ : »-َصلاى َّللاا

 صحيح(«)َوَكفااَرتُهَا َدْفنُهَا

 -قَاَم أَْعَرابِيٌّ فَبَاَل فِي اْلَمْسِجِد، فَتَنَاَولَهُ النااُس فَقَاَل لَهُْم النابِيُّ »أَبَا هَُرْيَرةَ قَاَل: ■ 
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ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ًَل ِمْن َماٍء، أَْو َذنُوبًا ِمْن َماٍء، َدُعوهُ َوأَْهِريقُوا َعلَى بَْولِِه َسجْ  -َصلاى َّللاا

ِرينَ  ِريَن َولَْم تُْبَعثُوا ُمَعسِّ  صحيح(«)فَإِناَما بُِعْثتُْم ُميَسِّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا َما أََمْرُت بِتَْشيِيِد : »-َصلاى َّللاا

 َعبااٍس: لِتَُزْخِرفُناهَا َكَما َزْخَرفَْت اْليَهُوُد َوالناَصاَرى.)صحيح( قَاَل اْبنُ « اْلَمَساِجدِ 

قَاَل: َجلََس إلَيا ُعَمُر فِي َمْجلِِسك هََذا  -عن َشْيبَةَ اْبَن ُعْثَماَن ْبَن أَبِي طَْلَحةَ اْلَحَجبِيِّ ■ 

َء إَلا قََسْمتهَا بَْيَن اْلُمْسلِِميَن، قُْلت: َما فَقَاَل: هََمْمت أَْن ََل أََدَع فِيهَا َصْفَراَء َوََل بَْيَضا

أَْنَت بِفَاِعٍل، قَاَل: لَِم؟ قُْلت: لَْم يَْفَعْلهُ َصاِحبَاك، قَاَل: هَُما اْلَمْرَءاِن يُْقتََدى بِِهَما 

 ".)صحيح(

ْم: فَالداَماُر َعْن أَبِي الداْرَداِء: إَذا َحلاْيتُْم َمَصاِحفَُكْم، َوَزْخَرْفتُْم َمَساِجَدكُ ■ 

 َعلَْيُكْم.)صحيح(

 َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب أَناهُ قَاَل: إنا اْلقَْوَم إَذا َزيانُوا َمَساِجَدهُْم: فََسَدْت أَْعَمالُهُْم، َوأَناهُ ■ َ

 )صحيح(َكاَن يَُمرُّ َعلَى َمْسِجٍد لِلتاْيِم َمُشوٍف فََكاَن يَقُوُل: هَِذِه بِيَعةُ التاْيِم .

ْر، َوََل ■ َ َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب أَناهُ قَاَل لَِمْن أََراَد أَْن يَْبنَِي َمْسِجًدا: ََل تَُحمِّ

 تَُصفِّْر.)صحيح(

 919]َمْسأَلَةٌ بِنَاُء َمْسِجٍد َعلَْيِه بَْيٌت ُمتََملٌَّك لَْيَس ِمْن اْلَمْسِجِد[م

بَْيٌت ُمتََملاٌك لَْيَس ِمْن اْلَمْسِجِد، َوََل بِنَاُء َمْسِجٍد تَْحتَهُ بَْيٌت  َوََل يَِحلُّ بِنَاُء َمْسِجٍد َعلَْيهِ 

ُمتََملاٌك لَْيَس ِمْنهُ، فََمْن فََعَل َذلَِك فَلَْيَس َشْيٌء ِمْن َذلَِك َمْسِجًدا، َوهَُو بَاٍق َعلَى ِمْلِك بَانِيِه 

 َكَما َكاَن.

ِ{ ]الجن: : ..َقَاَل تََعالَى-بُْرهَاُن َذلَِك  [ فَََل يَُكوُن َمْسِجًدا إَلا ٥٩: }َوأَنا اْلَمَساِجَد َّلِلا

ِ تََعالَى ََل َشِريَك لَهُ فَإِْذ َذلَِك َكَذلَِك فَُكلُّ بَْيٍت ُمتََملاٍك  َخاِرًجا َعْن ِمْلِك ُكلِّ أََحٍد ُدوَن َّللاا

ْنَساٍن فَلَهُ أَْن يَُعلِّيَهُ َما َشاَء، َوََل يَْقدِ  ُر َعلَى إْخَراِج اْلهََواِء الاِذي َعلَْيِه َعْن ِمْلِكِه، ِْلِ

َوُحْكُمهُ اْلَواِجُب لَهُ، ََل إلَى إْنَساٍن َوََل َغْيِرِه، َوَكَذلَِك إَذا بَنِي َعلَى اْْلَْرِض َمْسِجًدا 

َلا بَِشْرٍط فَاِسٍد.. َوأَْيًضا: َوَشَرطَ اْلهََواَء لَهُ يَْعَمُل فِيِه َما َشاَء: فَلَْم يُْخِرْجهُ َعْن ِمْلِكِه إ

فَإَِذا َعِمَل َمْسِجًدا َعلَى اْْلَْرِض َوأَْبقَى اْلهََواَء لِنَْفِسِه: فَإِْن َكاَن الساْقُف لَهُ فَهََذا َمْسِجٌد ََل 

ْقُف لِْلَمْسِجِد فَََل   يَِحلُّ لَهُ َسْقَف لَهُ، َوََل يَُكوُن بِنَاٌء بََِل َسْقٍف أَْصًَل ، َوإِْن َكاَن السا

ْقُف لِْلَمْسِجِد:  ُف َعلَْيِه بِاْلبِنَاِء ، َوإِْن َكاَن اْلَمْسِجُد فِي اْلُعْلِو َوالسا فَهََذا َمْسِجٌد ََل  -التاَصرُّ

 أَْرَض لَهُ، َوهََذا بَاِطٌل..

 919]َمْسأَلَةٌ اْلبَْيُع فِي اْلَمَساِجِد[م

ُ اْلبَْيَع{ ]البقرة:  َمْسأَلَةٌ: َواْلبَْيُع َجائٌِز فِي - ١٠٤ ُ تََعالَى: }َوأََحلا َّللاا اْلَمَساِجِد قَاَل َّللاا

ِه، َوِهَي ٨٤١ [ َولَْم يَأِْت نَْهٌي َعْن َذلَِك إَلا ِمْن طَِريِق َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

 َصِحيفَة.

ََلةُ اْلُوْسطَى[م  919]َمْسأَلَةٌ الصَّ

ََلةُ اْلوُ   ْسطَى: ِهَي العصر.َوالصا

 -أقوال الصحابة والفقهاء:
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■ ، قول المؤلف هو قول: الحسن وقتادة والزهري وعبيدة السلماني ُسْفيَاَن الثاْوِريِّ

، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوَداُود، َوَجِميِع أَْصَحابِِهْم، َوهَُو قَْوُل إِْسَحاَق  َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوالشاافِِعيِّ

 َوْيِه َوُجْمهُوِر أَْصَحاِب اْلَحِديِث.ْبِن َراهْ 

هي صَلة الظهر.) َزْيِد ْبِن ثَابٍِت، َوأَُساَمةَ ْبِن َزْيٍد َوُرِوَي أَْيًضا َعْن أَبِي َسِعيٍد ■

اْلُخْدِريِّ َوُرِوَي أَْيًضا َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن، َوأَبِي هَُرْيَرةَ، َواْبِن ُعَمَر بِاْختََِلٍف 

 ْنهُْم(عَ 

هى صَلة الصبح.)أبو موسى اْلشعري َوَعْن اْبِن َعبااٍس، َواْبِن ُعَمَر بِاْختََِلٍف ■

َعْنهَُما ،َوَعْن َعلِيٍّ َولَْم يَِصحا َعْنهُ، َوهَُو قَْول: طَاُوٍس، َوَعطَاٍء َوُمَجاِهٍد، َوِعْكِرَمةَ، 

َمالٍِك( َُ  َو

 هى صَلة المغرب.)سعيد بن المسيب(■

 -ِلحاديث واآلثار:اآليات وا

ِ تََعالَى: }َوقُْرآَن اْلفَْجِر إِنا قُْرآَن اْلفَْجِر َكاَن َمْشهُوًدا{ ]اْلسراء: ■    [٤٩قَْوَل َّللاا

ْبِح َواْلَعْصِر، فَقُْرآُن اْلَعْصِر َمْشهُوٌد  قال المؤلف:َوقَْد َصحا أَنا اْلَمََلئَِكةَ تَتََعاقَُب فِي الصُّ

 َوََل فَْرَق. َكقُْرآِن اْلفَْجرِ 

[ ٤٩َولَْيَس فِي قَْوله تََعالَى: }َوقُْرآَن اْلفَْجِر إِنا قُْرآَن اْلفَْجِر َكاَن َمْشهُوًدا{ ]اْلسراء: 

ِ ِمْن هََذا بَْل ُكلُّهَا  لََواِت لَْيَس َمْشهُوًدا، َحاَشا َّلِلا َدلِيٌل أَنا قُْرآَن َغْيِر اْلفَْجِر ِمْن الصا

.َمْشهُوٌد بََِل شَ   كٍّ

ِ »َعْن َعلِيٍّ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَاَل َرُسوُل َّللاا يَْوَم اْلَخْنَدِق: َشَغلُونَا َعْن  -َصلاى َّللاا

ُ قُبُوَرهُْم َوبُيُوتَهُْم  ََلِة اْلُوْسطَى َحتاى َغابَْت الشاْمُس، َمَِلَ َّللاا  -أَْو أَْجَوافَهُْم  -الصا

 صحيح(«)نَاًرا

ََلِة اْلُوْسطَى فََسأَلَهُ، فَقَاَل: » َعنْ ■  ِزرِّ ْبِن ُحبَْيٍش قَاَل: قُْلُت لُِعبَْيَدةَ: َسْل َعلِي ًا َعْن الصا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُكناا نََراهَا َصََلةَ اْلفَْجِر، َحتاى َسِمْعُت َرُسوَل َّللاا يَقُوُل يَْوَم  -َصلاى َّللاا

ُ قُلُوبَهُْم َوأَْجَوافَهُْم أَْو  اْْلَْحَزاِب: َشَغلُونَا ََلِة اْلُوْسطَى َصََلِة اْلَعْصِر، َمَِلَ َّللاا َعْن الصا

 صحيح(«)بُيُوتَهُْم نَاًرا

َعْن نَافٍِع: أَنا َحْفَصةَ أُما اْلُمْؤِمنِيَن َكتَبَْت بَِخطِّ يَِدهَا فِي ُمْصَحفِهَا َحافِظُوا َعلَى ■ 

ََلِة  لََواِت َوالصا ِ قَانِتِيَن. -اْلُوْسطَى َوَصََلِة اْلَعْصِر الصا  َوقُوُموا َّلِلا

ِ ْبِن َرافٍِع: أَنا أُما َسلََمةَ أُما اْلُمْؤِمنِيَن أََمَرْتهُ أَْن يَْنَسَخ لَهَا ُمْصَحفًا، َوأََمَرْتهُ ■  أَْن  َعْبِد َّللاا

ََلِة اْلُوْسطَى َوَصََلِة يَْكتَُب فِيِه إَذا بَلََغ إلَى هََذا اْلَمَكاِن َحافِظُوا عَ  لََواِت َوالصا لَى الصا

ِ قَانِتِيَن.  اْلَعْصِر َوقُوُموا َّلِلا

ِ ْبِن َرافٍِع: أَنا أُما َسلََمةَ أُما  قال المؤلف: ينَا َخبََر أُمِّ َسلََمةَ ِمْن طَِريِق ..َعْن َعْبِد َّللاا ُروِّ

ََلِة اْلُوْسطَى  اْلُمْؤِمنِيَن َكتَبَْت ُمْصَحفًا فَقَالَْت: لََواِت َوالصا اُْكتُْب " َحافِظُوا َعلَى الصا

 َصََلِة اْلَعْصِر هََكَذا بََِل َواٍو.

َعْن أَبِي يُونَُس َمْولَى َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَناهَا أَْملَْت َعلَْيِه فِي ُمْصَحٍف َكتَبَهُ لَهَا: ■ 

لََواِت َوالصا  ِ قَانِتِيَن َوقَالَْت:  -ََلِة اْلُوْسطَى َوَصََلِة اْلَعْصِر َحافِظُوا َعلَى الصا َوقُوُموا َّلِلا
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ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -" َسِمْعتُهَا ِمْن َرُسوِل َّللاا   ". -َصلاى َّللاا

وا َعلَى َكاَن فِي ُمْصَحِف َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن: َحافِظُ »َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه: ■ 

ََلِة اْلُوْسطَى  لََواِت َوالصا ِ قَانِتِينَ  -َوَصََلِة اْلَعْصِر  -الصا  « .َوقُوُموا َّلِلا

ِد ْبِن أَبِي بَْكٍر َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن  ينَا ِمْن طَِريِق .. َعْن ُمَحما قال المؤلف : ُروِّ

ََلةُ اْلُوْسطَى َصََلةُ اْلَعصْ   ِر؟ فَهَِذِه أََصحُّ ِرَوايٍَة َعْن َعائَِشةَ..قَالَْت: الصا

ََلِة اْلُوْسطَى َوَصََلِة اْلَعْصِر "■ لََواِت َوالصا  عن اْبَن َعبااٍس يَقُوُل: " َحافِظُوا َعلَى الصا

ينَاهُ ِمْن طَِريِق ..ِّ َعْن هُبَْيَرةَ ْبِن يَِريَم قَاَل: َسِمْعت اْبَن َعبااٍس  يَقُوُل: قال المؤلف: فَُروِّ

ََلِة اْلُوْسطَى َصََلِة اْلَعْصِر  لََواِت َوالصا  هََكَذا بََِل َواٍو. -َحافِظُوا َعلَى الصا

لََواِت ■  ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى قَاَل: َكاَن أُبَي  ْبُن َكْعٍب يَْقَرُقهَا: َعلَى الصا َعْن َعْبِد الرا

ََلِة اْلُوْسطَى َوَصََلِة اْلَعْصِر.  َوالصا

ينَاهُ ..َ َعْن أَبِي قََِلبَةَ قَاَل: فِي قَِراَءِة أُبَيِّ ْبِن َكْعٍب َصََلةُ اْلُوْسطَى  قال المؤلف: فَُروِّ

  َصََلةُ اْلَعْصِر..

ِ  قال المؤلف أيضا :  -هََذا اْعتَِراٌض فِي َغايَِة اْلفََساِد، ِْلَناهُ ُكلاهُ لَْيَس ِمْنهُ َعْن َرُسوِل َّللاا

 ُ َشْيٌء، َوإِناَما هَُو َمْوقُوٌف َعلَى َحْفَصةَ، َوأُمِّ َسلََمةَ، َوَعائَِشةَ:  - َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

هَاِت اْلُمْؤِمنِيَن  َواْبِن َعبااٍس، َوأُبَيِّ ْبِن َكْعٍب، َحاَشا ِرَوايَةَ َعائَِشةَ فَقَْط ،َوََل يَُجوُز  -أُما

ِ أَْن يَُعاَرَض نَصُّ َكََلِم رَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُسوِل َّللاا بَِكََلِم َغْيِرِه.. ثُما نَقُوُل لَهُْم:  -َصلاى َّللاا

يَاَدِة الاتِي أَْنتُْم ُمْجِمُعوَن َمَعنَا َعلَى أَناهَا ََل يَِحلُّ ِْلََحٍد  أَْن ِمْن اْلَعَجِب اْحتَِجاُجُكْم بِهَِذِه الزِّ

ةٌ.. يَْقَرأَ بِهَا، َوََل أَْن يَكْ  تُبَهَا فِي ُمْصَحفِِه، َوفِي هََذا بَيَاٌن أَناهَا ِرَوايَاٌت ََل تَقُوُم بِهَا ُحجا

َوايَاِت الاتِي أُوِرَدْت َعْن َحْفَصةَ، َوَعائَِشةَ،  فَإِْن قِيَل: فََكْيَف تَْصنَُعوَن أَْنتُْم فِي هَِذِه الرِّ

، َواْبِن َعبااٍس  الاتِي فِيهَا " َوَصََلةُ اْلَعْصِر " َواَلاتِي فِيهَا " َصََلةُ  :-َوأُمِّ َسلََمةَ، َوأُبَيٍّ

يَاَدِة،  اْلَعْصِر " َعْنهُْم " بََِل َواٍو " َحاَشا َحْفَصةَ َوَكْيَف تَقُولُوَن فِي اْلقَِراَءِة بِهَِذِه الزِّ

 ِ تََعالَى التاْوفِيُق: أَنا الاِذي يُظَنُّ ِمْن َوِهَي ََل تَِحلُّ اْلقَِراَءةُ بِهَا اْليَْوَم؟ فََجَوابُنَا َوبِاَّلَلا

َوايَِة فِي َذلَِك فَلَْيَس اْختََِلفًا، بَْل اْلَمْعنَى فِي َذلَِك َمَع " اْلَواِو " َوَمَع  اْختََِلِف الرِّ

فَِة، ََل يَُجوُز َغْيُر َذلِكَ  فَةَ َعلَى الصِّ  .إْسقَاِطهَا َسَواٌء، َوهَُو أَناهَا تَْعِطُف الصِّ

يَادَ  ا اْلقَِراَءةُ بِهَِذِه الزِّ ِ َوَخاتََم النابِيِّيَن{ .. َوأَما ُ تََعالَى: }َولَِكْن َرُسوَل َّللاا ِة فَََل َكَما قَاَل َّللاا

، َواْبُن َعبااٍس فِي اْلقُْرآِن َما لَْيسَ  هَاُت اْلُمْؤِمنِيَن، َوأُبَيٌّ ِ أَْن تَِزيَد أُما ، َوَمَعاَذ َّللاا فِيِه؟  تَِحلُّ

لَةً ثُما نُِسَخ لَْفظُهَا..  َواْلقَْوُل فِي هََذا: هَُو أَنا تِْلَك اللاْفظَةَ َكانَْت ُمنَزا

ََلِة اْلُوْسطَى؟ ■ » ْحَمِن قَالَْت: َسأَْلُت َعائَِشةَ أُما اْلُمْؤِمنِيَن َعْن الصا أُمِّ ُحَمْيٍد بِْنِت َعْبِد الرا

ِ فَقَالَْت: ُكناا نَْقَرُقهَ  ِل َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ا فِي اْلَحْرِف اْْلَوا  -َصلاى َّللاا

ََلِة اْلُوْسطَى  لََواِت َوالصا ِ  -َحافِظُوا َعلَى الصا َوَصََلِة اْلَعْصِر َوقُوُموا َّلِلا

 صحيح(«)قَانِتِينَ 

لََواِت َوَصََلِة َعْن اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب قَاَل " نََزلَْت هَذِ ■  ِه اآْليَةُ: َحافِظُوا َعلَى الصا

لََواِت  ُ تََعالَى فَنََزلَْت: }َحافِظُوا َعلَى الصا ُ، ثُما نََسَخهَا َّللاا اْلَعْصِر فَقََرْأنَاهَا َما َشاَء َّللاا

َلِة اْلُوْسطَى{ ]البقرة:  هُ: ِهَي إَذْن [ فَقَاَل َرُجٌل َكاَن َجالًِسا ِعْنَد َشقِيٍق لَ ٨٣٩َوالصا
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ُ أَْعلَُم  ُ؟ َوَّللَاا َصََلةُ اْلَعْصِر، فَقَاَل اْلبََراُء: قَْد أَْخبَْرتُك َكْيَف نََزلَْت؟ َوَكْيَف نََسَخهَا َّللاا

 ")صحيح(

ََلةُ اْلُوْسطَى َصََلةُ اْلَعْصِر.)صحيح ومثله عن ابن ■  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَناهُ قَاَل: الصا

 عمر(

ََلِة اْلُوْسطَى فَقَاَل لِلاِذي َسأَلَهُ: أَلَْست تَْقَرأُ اْلقُْرآَن؟ قَاَل: أَنا ■  أَبَا هَُرْيَرةَ ُسئَِل َعْن الصا

َلةَ  ُ تََعالَى: }أَقِِم الصا بَلَى، قَاَل: فَإِنِّي َسأَْقَرأُ َعلَْيك بِهََذا اْلقُْرآِن َحتاى تَْفهََمهَا، قَاَل َّللاا

[ اْلَمْغِرُب. َوقَاَل: }َوِمْن بَْعِد َصَلِة ٤٩إِلَى َغَسِق اللاْيِل{ ]اْلسراء:  لُِدلُوِك الشاْمسِ 

[ اْلَعتََمةُ. َوقَاَل: }َوقُْرآَن اْلفَْجِر إِنا قُْرآَن اْلفَْجِر َكاَن َمْشهُوًدا{ ١٩اْلِعَشاِء{ ]النور: 

لَوَ ٤٩]اْلسراء:  َلِة اْلُوْسطَى{ ]البقرة: [ اْلَغَداةُ. ثُما قَاَل: }َحافِظُوا َعلَى الصا اِت َوالصا

 [ ِهَي اْلَعْصُر، ِهَي اْلَعْصُر.)العصر(٨٣٩

ََلِة اْلُوْسطَى؟ قَاَل: ِهَي الاتِي ■  َعْن أَبِي اْْلَْحَوِص َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب فِي الصا

طَ فِيهَا اْبُن َداُود يَْعنِي َصََلةَ اْلَعْصِر.)صحيح(  فَرا

لََواِت يَا أَِميَر عن يَْحيَ ■ ى ْبِن َسِعيٍد التاْيِميِّ َحداثَنِي أَبِي: أَنا َسائًَِل َسأََل َعلِي ًا: أَيُّ الصا

 اْلُمْؤِمنِيَن اْلُوْسطَى؟ َوقَْد نَاَدى ُمنَاِديِه اْلَعْصَر، فَقَاَل: ِهَي هَِذِه.)صحيح(

ينَا قَْبُل َعْن أُمِّ قال المؤلف: ََل يَِصحُّ َعْن َعلِيٍّ َوََل َعْن َعائِشَ  ةَ: َغْيُر هََذا أَْصًَل َوقَْد ُروِّ

َسلََمةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن، َواْبِن َعبااٍس، َوأُبَيِّ ْبِن َكْعب ،َوُرِوَي أَْيًضا َعْن أَبِي أَيُّوَب 

.  اْْلَْنَصاِريِّ

ٍَ قَاَل: ■  ِ »َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت ُ  -َكاَن َرُسوُل َّللاا يَُصلِّي الظُّْهَر  - َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

 ِ ُ  -بِاْلهَاِجَرِة، َوالنااُس فِي قَائِلَتِِهْم َوأَْسَواقِِهْم، َولَْم يَُكْن يَُصلِّي َوَراَء َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ُ تََعالَى: }َحافِ  -َعلَْيِه َوَسلاَم  فااِن، فَأَْنَزَل َّللاا فُّ َوالصا لََواِت إَلا الصا ظُوا َعلَى الصا

َلِة اْلُوْسطَى{ ]البقرة:  ِ ٨٣٩َوالصا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -[ فَقَاَل َرُسوُل َّللاا : لَيَْنتَِهيَنا -َصلاى َّللاا

قَنا بُيُوتَهُمْ  قَاَل َزْيُد ْبُن ثَابٍِت: قَْبلَهَا: َصََلتَاِن َوبَْعَدهَا:   «أَْقَواٌم أَْو َْلَُحرِّ

 .)صحيح(َصََلتَانِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َرُسوِل َّللاا ْبَح فِي َجَماَعٍة »أَناهُ قَاَل:  -َصلاى َّللاا َمْن َصلاى الصُّ

 صحيح(«)فََكأَناَما قَاَم لَْيلَةً، َوَمْن َصلاى اْلِعَشاَء اآْلِخَرةَ فِي َجَماَعٍة فََكأَناَما قَاَم نِْصَف لَْيلَةٍ 

ْيَس فِي هََذا تَْفِضيٌل لَهَا َعلَى الظُّْهِر، َوََل َعلَى اْلَعْصِر، َوََل َعلَى قال المؤلف: لَ 

ََلةُ  اْلَمْغِرِب، َوإِناَما فِيِه تَْفِضيلُهَا َعلَى اْلَعتََمِة فَقَْط، َولَْيَس فِي هََذا بَيَاُن: أَناهَا الصا

 اْلُوْسطَى.

ُ َعلَْيهِ  -َعْن النابِيِّ ■  َمْن فَاتَهُ َصََلةُ اْلَعْصِر فََكأَناَما ُوتَِر أَْهلَهُ » -َوَسلاَم  َصلاى َّللاا

 صحيح(«)َوَمالَهُ 

 َ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال َرُسوِل َّللاا تَتََعاقَُب فِيُكْم َمََلئَِكةٌ بِاللاْيِل َوَمََلئَِكةٌ » -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)ْبِح َوَصََلِة اْلَعْصرِ بِالناهَاِر، يَْجتَِمُعوَن فِي َصََلِة الصُّ 

ْوِت بِالتَّْكبِيِر إْثَر ُكلِّ َصََلٍة[م  919]َمْسأَلَةٌ َرْفُع الصَّ

ْوِت بِالتاْكبِيِر إْثَر ُكلِّ َصََلٍة: َحَسٌن.  َوَرْفُع الصا
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 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلا  -َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل " َما ُكناا نَْعِرُف اْنقَِضاَء َصََلِة َرُسوِل َّللاا ى َّللاا

 إَلا بِالتاْكبِيِر ")صحيح( -

 فَإِْن قِيَل: قَْد نَِسَي أَبُو َمْعبٍَد هََذا اْلَحِديَث َوأَْنَكَرهُ، قُْلنَا: فََكاَن َماَذا؟ َعْمٌرو أَْوثَُق الثِّقَاِت،

ةُ قَْد قَاَمْت  . َواْلُحجا  بِِرَوايَِة الثِّقَِة.َوالنِّْسيَاُن ََل يَْعَرى ِمْنهُ آَدِميٌّ

هُ بَْعَد َسََلِمِه[م َماِم فِي ُمَصَلَّ  919]َمْسأَلَةٌ ُجلُوُس اْْلِ

هُ بَْعَد َسََلِمِه: َحَسٌن ُمبَاٌح ََل يُْكَرهُ، َوإِْن قَاَم َساَعةَ يَُسلُِّم:  َماِم فِي ُمَصَلا َوُجلُوُس اْْلِ

 فََحَسٌن.

 -اِلحاديث:

ِ  اْلبََراِء ْبِن َعاِزبٍ »َعْن ■ ََلةَ َمَع َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَاَل َرَمْقُت الصا  -َصلاى َّللاا

ْجَدتَْيِن،  فََوَجْدُت قِيَاَمهُ فََرْكَعتَهُ فَاْعتَِدالَهُ بَْعَد ُرُكوِعِه، فََسَجْدتَهُ، فَِجْلَستَهُ بَْيَن السا

َواِء. فََسْجَدتَهُ، فَِجْلَستَهُ، َوِجْلَستَهُ َما بَْينَ   )صحيح(« التاْسلِيِم َواَِلْنِصَراِف قَِريبًا ِمْن السا

أَنا أُما َسلََمةَ أُما اْلُمْؤِمنِيَن أَْخبََرْتهَا أَنا النَِّساَء ُكنا إَذا َسلاْمَن ِمْن »عن ِهْنٌد اْلفَِراِسياةُ ■ 

 ِ ََلِة قُْمَن، َوثَبََت َرُسوُل َّللاا ُ َعلَ  -الصا َجاِل َما  -ْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا َوَمْن َصلاى ِمْن الرِّ

 ِ ُ، فَإَِذا قَاَم َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َشاَء َّللاا َجالُ  -َصلاى َّللاا  صحيح(«)قَاَم الرِّ

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلا  -عن يَِزيَد ْبِن اْْلَْسَوِد أَناهُ َصلاى َمَع َرُسوِل َّللاا ا  -َم َصلاى َّللاا ْبَح، فَلَما الصُّ

 صحيح(«)َصلاى اْنَحَرفَ 

يِق ■  دِّ ُ َعْنهُ  -َعْن أَبِي بَْكٍر الصِّ ْضِف َحتاى -َرِضَي َّللاا : أَناهُ َكاَن إَذا َسلاَم َكأَناهُ َعلَى الرا

 يَقُوَم.)صحيح(

ُجِل يَُصلِّي اْلَمْكتُ ■  ُع فِي َمَكانِِه؟ قَاَل: َعْن اْبِن َمْسُعوٍد: أَناهُ ُسئَِل َعْن الرا وبَةَ: أَيَتََطوا

ْق بَْيَن إَماٍم َوَغْيِر إَماٍم.)صحيح(  نََعْم، َولَْم يُفَرِّ

ُع فِي َمَكانِِه.)صحيح(■  هُْم ثُما يَتَطَوا  َعْن اْبِن ُعَمَر: أَناهُ َكاَن يَُؤمُّ

َماَم َجالًِسا فِي آِخِر َصََلتِِه[م  919]َمْسأَلَةٌ َوَجَد اْْلِ

َماَم َجالًِسا فِي آِخِر َصََلتِِه قَْبَل أَْن يَُسلَِّم فَفَْرٌض َعلَْيِه أَْن يَْدُخَل َمَعهُ، وَ  َمْن َوَجَد اْْلِ

لِهَا فِي َمْسِجٍد آَخَر أَْو لَْم يَْطَمْع، فَإِْن َوَجَدهُ قَْد َسلاَم،  ََلِة ِمْن أَوا َسَواٌء طَِمَع بِإِْدَراِك الصا

 ِ ْدَراِك َشْيٍء ِمْن َصََلِة اْلَجَماَعِة فِي َمْسِجٍد آَخَر ََل َمَشقاةَ فِي قَْصِدِه فَفَْرٌض فَإِْن طَِمَع بِإ

ََلِة َوإِْن َعلَِم أَناهَا قَْد اُْبتُِدئَْت. ْسَراُع إلَى الصا  َعلَْيِه النُّهُوُض إلَْيِه، َوََل يَُجوُز اْْلِ

  واْلسود بن يزيدقول المؤلف هو قول شقيق بن سلمة وسعيد بن جبير ■

 -ِلحاديث:ا

ِ »عن أَبِي قَتَاَدةَ قَاَل: ■ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بَْينََما نَْحُن نَُصلِّي َمَع َرُسوِل َّللاا إْذ  -َصلاى َّللاا

ََلِة قَاَل:  ا َصلاى قَاَل: َما َشأْنُُكْم؟ قَالُوا: اْستَْعَجْلنَا إلَى الصا فَََل َسِمَع َجلَبَةَ ِرَجاٍل، فَلَما

وا ِكينَةُ فََما أَْدَرْكتُْم فََصلُّوا، َوَما فَاتَُكْم فَأَتِمُّ ََلةَ فََعلَْيُكْم السا  صحيح(«)تَْفَعلُوا، إَذا أَتَْيتُْم الصا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النابِيِّ ■  قَاَمةَ فَامْ »قَاَل:  -َصلاى َّللاا ُشوا إَذا َسِمْعتُْم اْْلِ

وا ِكينَةُ َواْلَوقَاُر فََما أَْدَرْكتُْم فََصلُّوا، َوَما فَاتَُكْم فَأَتِمُّ ََلِة َوَعلَْيُكْم السا  صحيح(«)إلَى الصا

ََلِة َمَع »قال المؤلف: َوهََذاِن اْلَخبََراِن َزائَِداِن َعلَى اْلَخبَِر الاِذي فِيِه  َمْن أَْدَرَك ِمْن الصا
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َماِم َرْكَعةً  ََلةَ  اْْلِ يَاَدِة.« فَقَْد أَْدَرَك الصا  َوََل يَِحلُّ تَْرُك اْْلَْخِذ بِالزِّ

َعْن اْبِن َمْسُعوٍد: أَناهُ أَْدَرَك قَْوًما ُجلُوًسا فِي آِخِر َصََلتِِهْم فَقَاَل: أَْدَرْكتُْم إْن َشاَء ■ 

ُ.)صحيح(  َّللاا

ًَل إلَى َصََلٍة فَْليَْمِش َعلَى ِرْسلِِه فَإِناهُ فِي َصََلٍة، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: إَذا َكاَن أََحُدُكْم ُمْقبِ ■ 

، َوَما فَاتَهُ فَْليَْقِضِه بَْعُد، قَاَل َعطَاٌء َوإِنِّي َْلَْصنَُعهُ .)صحيح(  فََما أَْدَرَك فَْليَُصلِّ

ََلةُ َوأَنَُس ْبُن َمالٍِك َواضِ ■َ ٌع يََدهُ َعلَيا فََجَعَل يُقَاِرُب َعْن ثَابٍِت اْلبُنَانِيِّ قَاَل: أُقِيَمْت الصا

َماِم َوقََضْينَا َما فَ  اتَنَا، بَْيَن اْلُخطَا، فَاْنتَهَْينَا إلَى اْلَمْسِجِد َوقَْد ُسبِْقنَا بَِرْكَعٍة، فََصلاْينَا َمَع اْْلِ

َعهُ بِي أَِخي َزْيُد ْبُن فَقَاَل لِي أَنٌَس: يَا ثَابٌِت أََغماك َما َصنَْعُت بِك؟ قُْلت: نََعْم، قَاَل: َصنَ 

 ثَابٍِت .)صحيح(

ََلةَ فَأُقِيَمْت َوهَُو فِي الطاِريِق فَََل يُْسِرُع َوََل يَِزْد ■َ : َمْن أَْقبََل لِيَْشهََد الصا َعْن أَبِي َذرٍّ

َماِم، َوَما لَْم يُْدِرْك فَلْ   يُتِماهُ.)صحيح(َعلَى ِمْشيَتِِه اْْلُولَى، فََما أَْدَرَك فَْليَُصلِّ َمَع اْْلِ

 912]َمْسأَلَةٌ يُْستََحبُّ لُِكلِّ ُمَصلٍّ أَْن يَْنَصِرَف َعْن يَِمينِِه[م■ 

َويُْستََحبُّ لُِكلِّ ُمَصلٍّ أَْن يَْنَصِرَف َعْن يَِمينِِه فَإِْن اْنَصَرَف َعْن ِشَمالِِه: فَُمبَاٌح، ََل َحَرَج 

 فِي َذلَِك َوََل َكَراهَةَ.

ِ »قَالَْت  َعْن َعائَِشةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا لِِه  -َصلاى َّللاا ُن فِي تَنَعُّ يُْعِجبُهُ التايَمُّ

لِِه، َوفِي َشأْنِِه ُكلِّهِ   صحيح(«)َوتََرجُّ

: َسأَْلت أَنََس ْبَن َمالٍِك: َكْيَف أَْنَصِرُف إَذا َصلاْيت■  دِّيا ؟ قَاَل: َعْن أَبِي َعَوانَةَ َعْن السُّ

« ِ ا أَنَا فََرأَْيُت َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَما  صحيح(«)يَْنَصِرُف َعلَى يَِمينِهِ  -َصلاى َّللاا

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن اْبِن َمْسُعوٍد َرأَْيُت َرُسوَل َّللاا أَْكثََر َما يَْنَصِرُف َعْن  -َصلاى َّللاا

ِ يََساِرِه، قَاَل عُ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َماَرةُ: فََرأَْيُت ِحْجَر َرُسوِل َّللاا َعْن يََساِر  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)اْلقِْبلَِة.

َماَم َراِكًعا أَْو َساِجًدا[م  901]َمْسأَلَةٌ َوَجَد اْْلِ

َماَم َراِكًعا أَْو َساِجًدا أَْو َجالًِسا فَََل يَُجوُز أَْلبَتا  ةَ أَْن يَُكبَِّر قَائًِما، لَِكْن يَُكبُِّر َوَمْن َوَجَد اْْلِ

ْحَراِم  َوهَُو فِي اْلَحاِل الاتِي يَِجُد إَماَمهُ َعلَْيهَا َوََل بُدا، تَْكبِيَرتَْيِن َوََل بُدا، إْحَداهَُما لِْْلِ

ََلِة، َوالثاانِيَِة لِْلَحاِل الاتِي هَُو فِيهَا.  بِالصا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لِقَْوِل َرُسوِل َّللاا َماُم لِيُْؤتَما بِهِ » -َصلاى َّللاا  « .إناَما ُجِعَل اْْلِ

وا.: »-َعلَْيِه الساََلُم  -َولِقَْولِِه   -َعلَْيِه الساََلُم  -فَأََمَر « َما أَْدَرْكتُْم فََصلُّوا َوَما فَاتَُكْم فَأَتِمُّ

َماِم، َواَِلْئتَِمامُ  ْنَساُن فِي َجِميِع َعَملِِه، َوَمْن َكباَر  بِاَِلْئتَِماِم بِاْْلِ بِِه: هَُو أَْن ََل يَُخالِفَهُ اْْلِ

َماُم َغْيُر قَائٍِم فَلَْم يَأْتَما بِه..  قَائًِما َواْْلِ

 ]َصََلةُ الأُمَساِفِر[

ْبِح َرْكَعتَاِن فِي السَّفَِر َواْلَحَضِر أَبًَدا والمغرب كذلك[م   900]َمْسأَلَةٌ َصََلةُ الصُّ

فَِر َواْلَحَضِر أَبًَدا، َوفِي اْلَخْوِف َكَذلَِك. ْبِح َرْكَعتَاِن فِي السا  َصََلةُ الصُّ

 اْلَخْوِف أَبًَدا.َوَصََلةُ اْلَمْغِرِب ثَََلُث َرَكَعاٍت فِي اْلَحَضِر، َوالسافَِر، وَ 
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َكَعاِت إَلا فِي الظُّْهِر َواْلَعْصِر َواْلَعتََمِة، فَإِناهَا أَْربَُع َرَكَعاٍت فِي  َوََل يَْختَلُِف َعَدُد الرا

ِحيِح، َواْلَمِريِض، َوَرْكَعتَاِن فِي السافَِر، َوفِي اْلَخْوِف َرْكَعةٌ.  اْلَحَضِر لِلصا

لََواِت َرْكَعةً فِي اْلَخْوِف فَفِيِه ِخََلٌف.ُكلُّ هََذا إْجَماٌع ُمتَيَ   قاٌن، إَلا َكْوُن هَِذِه الصا

 909]مسألة قصر الصَلة في السفر فرض[ م

لََواِت اْلَمْذُكوَرِة فِي السافَِر َرْكَعتَْيِن فَْرٌض  َسَواٌء َكاَن َسفََر طَاَعٍة أَْو  -َوَكْوُن الصا

هَا أَْربًَعا َعاِمًدا، فَإِْن  - َمْعِصيَةَ، أَْمنًا َكاَن أَْو َخْوفًا َمْعِصيٍَة، أَْو ََل طَاَعةَ َوََل  فََمْن أَتَما

ََلِم  ْهِو بَْعَد السا َكاَن َعالًِما بِأَنا َذلَِك ََل يَُجوُز بََطلَْت َصََلتُهُ، َوإِْن َكاَن َساِهيًا َسَجَد لِلسا

 فَقَْط.

ا قَْصُر ُكلِّ َصََلٍة ِمْن الصا  لََواِت اْلَمْذُكوَرِة إلَى َرْكَعٍة فِي اْلَخْوِف فِي السافَِر فَُمبَاٌح، َوأَما

هَا َرْكَعةً: فََحَسٌن.. َواْحتَجا َمْن َخصا بَْعَض  هَا َرْكَعتَْيِن: فََحَسٌن، َوَمْن َصَلا َمْن َصَلا

ٌم، فَََل ُحْكمَ  ٌم،  اْْلَْسفَاِر بَِذلَِك بِأَنا َسفََر اْلَمْعِصيَِة ُمَحرا ٌم فَنََعْم، هَُو ُمَحرا ا ُمَحرا لَهُ فَقُْلنَا: أَما

َم عِ  ٌم، ثُما تَْجَعلُوَن فِيِه التايَمُّ ْنَد َعَدِم َولَِكناهُ َسفٌَر، فَلَهُ ُحْكُم السافَِر، َوأَْنتُْم تَقُولُوَن: إناهُ ُمَحرا

ََلةَ فِيِه، َوتََرْونَهَا فَرْ  ََلِة  -ًضا، فَأَيُّ فَْرٍق بَْيَن َما أََجْزتُْم اْلَماِء، َوتُِجيُزوَن الصا ِمْن الصا

ِم لَهَا  ُ تََعالَى فِي السافَِر؟..  -َوالتايَمُّ َوبَْيَن َما َمنَْعتُْم ِمْن تَأِْديَتِهَا َرْكَعتَْيِن َكَما فََرَض َّللاا

ٌم، َوفِيِه ِمْن اْلُغْسِل َكاَلاِذي فِي  نَى ُمَحرا اْلَحََلِل.. فَإِْن قِيَل لَنَا: فَإِناُكْم تَقُولُوَن: َوَكَذلَِك الزِّ

َمْن َصلاى فِي َغْيِر َسبِيِل اْلَحقِّ َراِكبًا أَْو ُمقَاتًَِل أَْو َماِشيًا فَََل َصََلةَ لَهُ فََما اْلفَْرُق؟ قُْلنَا: 

فِْعلُهَا، فَبَِذلَِك بََطلَْت َصََلتُهُْم  نََعْم، إنا هَُؤََلِء فََعلُوا فِي َصََلتِِهْم َحَرَكاٍت ََل يَِحلُّ لَهُمْ 

ا الاِذيَن َذَكْرتُْم فََمَشوْ  ا َولَْم يَْفَعْل اْلُمَصلِّي َرْكَعتَْيِن أَْو َرْكَعةً فِي َصََلتِِه َشْيئًا َغْيَرهَا، َوأَما

ًما.. ََلِة، َوقَاتَلُوا فِيهَا قِتَاًَل ُمَحرا ًما فِي الصا  َمْشيًا ُمَحرا

 -لفقهاء:أقوال ا

 قول المؤلف : هو قول عمر بن عبد العزيز والزهري■

هَا فَإِْن لَْم يَْقُعْد بَْعَد ■  ََلِة فِي ُكلِّ َسفَِر طَاَعٍة أَْو َمْعِصيٍَة فَْرٌض، فََمْن أَتَما قَْصُر الصا

 ة(اَِلْثنَتَْيِن ِمْقَداَر التاَشهُِّد بَطَلَْت َصََلتُهُ، َوأََعاَد أَبًَدا.)أبو حنيف

َعاَدةُ فِي اْلَوْقت.)مالك(■   َمْن أَتَما فِي السافَر المباِح، فََعلَْيِه اْْلِ

 اْلقَْصُر ُمبَاٌح، َوَمْن َشاَء أَتَما ، وَل قصر إَل في السفر المباح.)الشافعي(■ 

(اْلقَْصَر فِي اْلَخْوِف إلَْى َرْكَعتَاِن فَقَْط.) أَبُو َحنِيفَةَ، وَمالٌِك، َوالشاافِ ■   ِعيُّ

ََلةُ إَلا فِي َحجٍّ أَْو ِجهَاٍد، أَْو ُعْمَرٍة.)أبو سليمان وأهل الظاهر ■  ََل تُْقَصُر الصا

 وطاوس وابراهيم التيمي (

 -اآليات واِلحاديث واآلثار:

ِ تََعالَى: }َوإَِذا َضَرْبتُْم فِي اْلَْرِض فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْقُصُروا مِ ■ َن قَْوِل َّللاا

َلِة إِْن ِخْفتُْم أَْن يَْفتِنَُكُم الاِذيَن َكفَُروا{ ]النساء:   [ .٥٠٥الصا

َوإِْن  -َرْكَعةً  -إْن َشاَء  -قال المؤلف: َوبِهَِذِه اآْليَِة قُْلنَا: إنا َصََلةَ اْلَخْوِف فِي السافَِر 

يَجاِب، َرْكَعتَاِن؛ ِْلَناهُ َجاَء فِي اْلقُْرآِن بِلَْفظَِة ََل  -َشاَء   ُجنَاَح ََل بِلَْفِظ اْْلَْمِر َواْْلِ

 ِ هَُما النااُس َمَع َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوَصَلا ةً َرْكَعتَْيِن،  -َصلاى َّللاا ةً َرْكَعةً َوَمرا َمرا
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ُ َعْنهُ. -فََكاَن َذلَِك َعلَى اَِلْختِيَاِر َكَما قَاَل َجابٌِر   َرِضَي َّللاا

ِ »ْن َعائَِشةَ، قَالَْت: عَ ■  ََلةُ َرْكَعتَْيِن، ثُما هَاَجَر َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه  -فُِرَضْت الصا َصلاى َّللاا

 صحيح(«)فَفُِرَضْت أَْربًَعا، َوتُِرَكْت َصََلةُ السافَِر َعلَى اْْلُولَى -َوَسلاَم 

َصََلةُ اْْلَْضَحى َرْكَعتَاِن، »َخطااِب َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ، قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن الْ ■ 

َوَصََلةُ اْلفِْطِر َرْكَعتَاِن، َوَصََلةُ اْلُجُمَعِة َرْكَعتَاِن، َوَصََلةُ اْلُمَسافِِر َرْكَعتَاِن، تََماٌم َغْيُر 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَْصٍر، َعلَى لَِساِن نَبِيُِّكْم   صحيح(«)َرىَوقَْد َخاَب َمْن اْفتَ  -َصلاى َّللاا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا َصََلةُ السافَِر َرْكَعتَاِن : »-َصلاى َّللاا

ناةَ فَقَْد َكفَرَ   صحيح(«)َمْن تََرَك السُّ

ينَا هََذا أَْيًضا ِمْن َكََلِم اْبِن ُعَمَر.  قال المؤلف: َوقَْد ُروِّ

قُْلُت لُِعَمَر ْبِن اْلَخطااِب }فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْقُصُروا ِمَن »لَى ْبِن أَُمياةَ َعْن يَعْ ■ 

َلِة إِْن ِخْفتُْم أَْن يَْفتِنَُكُم الاِذيَن َكفَُروا{ ]النساء:  [ فَقَْد أَِمَن النااُس؟ ، قَاَل: ٥٠٥الصا

ا َعِجْبَت ِمْنهُ فََسأَْلُت رَ  ِ َعِجْبُت ِمما ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُسوَل َّللاا َعْن َذلَِك؟ فَقَاَل  -َصلاى َّللاا

ُ بِهَا َعلَْيُكْم فَاْقبَلُوا َصَدقَتَهُ   صحيح(«)َصَدقَةٌ تََصداَق َّللاا

، أَْو ُمَجاِهٌد.)صحيح(■  ََلةَ إَلا َحاجٌّ  َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: ََل يَْقُصُر الصا

ِ َعْن َعائَِشةَ ■ » ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَناهَا اْعتََمَرْت َمَع َرُسوِل َّللاا ِمْن اْلَمِدينَِة إلَى  -َصلاى َّللاا

ي قََصْرُت َوأَْتَمْمُت، َوأَْفطَْرُت  ِ، بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّ ا قَِدَمْت َمكاةَ قَالَْت: يَا َرُسوَل َّللاا َمكاةَ، فَلَما

، لَْم يَْرِوِه َغْيُرهُ، «)ا َعائَِشةُ َوُصْمُت قَاَل: أَْحَسْنِت يَ  ضعيف() اْلَعََلُء ْبُن ُزهَْيٍر اْْلَْزِديُّ

 َوهَُو َمْجهُوٌل(

ِ »َعْن َعائَِشةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا ََلةَ َويَْقُصرُ  -َصلاى َّللاا «) يَُسافُِر فَيُتِمُّ الصا

ُن ِزيَاٍد، لَْم يَْرِوِه َغْيُرهُ، َوقَاَل فِيِه أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل: هَُو َضِعيٌف، ُكلُّ فَاْنفََرَد بِِه اْلُمِغيَرةُ بْ 

 َحِديٍث أَْسنََدهُ فَهَُو ُمْنَكٌر(

ا فِْعُل ُعْثَماَن، َوَعائَِشةَ  ُ َعْنهَُما  -قال المؤلف: َوأَما ََل تَأِْويًَل  -َرِضَي َّللاا فَإِناهَُما تَأَوا

َحابَِة َخالَفَهُمَ  ُ َعْنهُْم. -ا فِيِه َغْيُرهَُما ِمْن الصا  َرِضَي َّللاا

َماِم بِِمنًى أَْربََع َرَكَعاٍت اْنَصَرَف إلَى َمْنِزلِِه ■  َعْن اْبِن ُعَمَر: أَناهُ َكاَن إَذا َصلاى َمَع اْْلِ

 فََصلاى فِيِه َرْكَعتَْيِن أََعاَدهَا.)صحيح(

اَل: َسأَْلت اْبَن ُعَمَر َعْن َصََلِة السافَِر بِِمنًى؟ فَقَاَل: " َسِمْعت َداُود ْبُن أَبِي َعاِصٍم قَ ■ 

« ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا فََصلِّ إْن « َكاَن يَُصلِّي بِِمنًى َرْكَعتَْيِن َرْكَعتَْينِ  -َصلاى َّللاا

 ِشْئت أَْو َدْع.)صحيح(

ْثنِي َعْن َصََلِة السافَِر، قَاَل: أَتَْخَشى أَْن َعْن َصْفَواَن ْبِن ُمْحِرٍز قُ ■  ْلت َِلْبِن ُعَمَر: َحدِّ

ناةَ َكفََر.)صحيح( ، قُْلت: ََل، قَاَل: َرْكَعتَاِن، َمْن َخالََف السُّ  تَْكِذَب َعلَيا

اِك ْبِن ُمَزاِحٍم قَاَل: قَاَل اْبُن َعبااٍس: َمْن َصلاى فِي السافَِر أَ ■  حا ْربًَعا َكَمْن َصلاى َعْن الضا

 فِي اْلَحَضِر َرْكَعتَْيِن.)صحيح(

ٍد َعْن أَبِيِه قَاَل: اْعتَلا ُعْثَماُن َوهَُو بِِمنًى فَأَتَى َعلِيٌّ فَقِيَل لَهُ: َصلِّ ■  َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم صَ  -بِالنااِس؟ فَقَاَل: إْن ِشْئتُْم َصلاْيت لَُكْم َصََلةَ َرُسوِل َّللاا يَْعنِي  -لاى َّللاا
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 : أَْربًَعا فَأَبَى ُعْثَماُن.-َرْكَعتَْيِن قَالُوا: ََل، إَلا َصََلةَ أَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن يَْعنُوَن ُعْثَماَن 

ََلةَ َعلَى لَِساِن نَبِيُِّكْم »َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل ■  ُ الصا ُ  -فََرَض َّللاا  -َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

 )صحيح(« فِي اْلَحَضِر أَْربًَعا، َوفِي السافَِر َرْكَعتَْيِن، َوفِي اْلَخْوِف َرْكَعةً 

ينَاهُ أَْيًضا  ِمْن طَِريِق ُحَذْيفَةَ، َوَجابٍِر، َوَزْيِد ْبِن ثَابٍِت، َوأَبِي هَُرْيَرةَ  -قال المؤلف: َوُروِّ

ِ َواْبِن ُعَمَر، ُكلِِّهْم َعْن رَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُسوِل َّللاا ِة. -َصلاى َّللاا حا  بِأََسانِيَد فِي َغايَِة الصِّ

ْكَعتَْيِن  -َعْن يَِزيَد اْلفَقِيِر هَُو يَِزيُد ْبُن ُصهَْيٍب ■  ِ َعْن الرا قَاَل: َسأَْلت َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاا

ْكَعتَْيِن فِي السافَِر لَْيَستَا بِقَْصٍر، إناَما اْلقَْصُر  فِي السافَِر، أَْقُصُرهَُما؟ قَاَل َجابٌِر ََل: إنا الرا

 َرْكَعةٌ ِعْنَد اْلقِتَاِل.)صحيح(

 909-909فََصاِعًدا[م ]َمْسأَلَةٌ َخَرَج َعْن َمْوِضِع ُسْكنَاهُ فََمَشى ِميًَل 

ُسْكنَاهُ فََمَشى ِميًَل فََصاِعًدا: َصلاى  َوَمْن َخَرَج َعْن بُيُوِت َمِدينَتِِه، أَْو قَْريَتِِه، أَْو َمْوِضعِ 

  َرْكَعتَْيِن َوََل بُدا إَذا بَلََغ اْلِميَل، فَإِْن َمَشى أَقَلا ِمْن ِميٍل: َصلاى أَْربًَعا..

: }َوإَِذا َضَرْبتُْم فِي اْلَْرِض فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْقُصُروا ِمَن  ُ َعزا َوَجلا قَاَل َّللاا

َلِة إِْن ِخْفتُْم أَْن يَْفتِنَُكُم الاِذيَن َكفَُروا{ ]النساء:   [ .٥٠٥الصا

ََلةَ َعلَى لَِساِن نَبِيِِّه »َوقَاَل ُعَمُر، َوَعائَِشةُ، َواْبُن َعبااٍس:  َ تََعالَى فََرَض الصا  -إنا َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  فَِر َرْكَعتَْينِ  -َصلاى َّللاا ُ تََعالَى َوََل َرُسولُهُ « فِي السا َصلاى  -َولَْم يَُخصا َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  هُ إَلا  -َّللاا َوََل اْلُمْسلُِموَن بِأَْجَمِعِهْم َسفًَرا ِمْن َسفٍَر، فَلَْيَس ِْلََحٍد أَْن يَُخصا

ْفِطُر إَلا فِي َسفٍَر أَْجَمَع اْلُمْسلُِموَن بِنَصٍّ أَْو إْجَماٍع ُمتَيَقاٍن. فَإِْن قِيَل: بَْل ََل يَْقُصُر َوََل يُ 

، أَْو ُعْمَرٍة، أَْو  َعلَى اْلقَْصِر فِيِه َواْلفِْطِر قُْلنَا لَهُْم: فَََل تَْقُصُروا َوََل تُْفِطُروا إَلا فِي َحجٍّ

ْصتُْم الْ  ناةَ بََِل بُْرهَاٍن، ِجهَاٍد، َولَْيَس هََذا قَْولُُكْم، َولَْو قُْلتُُموهُ لَُكْنتُْم قَْد َخصا قُْرآَن َوالسُّ

َولَلَِزَمُكْم فِي َسائِِر الشاَرائِِع ُكلِّهَا أَْن ََل تَأُْخَذا فِي َشْيٍء ِمْنهَا ََل بِقُْرآٍن، َوََل بُِسناٍة إَلا 

ْم ُكلِّهَا، بَْل فِيِه َحتاى يُْجِمَع النااُس َعلَى َما أَْجَمُعوا َعلَْيِه ِمْنهَا، َوفِي هََذا هَْدُم َمَذاِهبِكُ 

ِ تََعالَى َوَرُسولِِه  ْسََلِم، َوإِبَاَحِة ُمَخالَفَِة َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلُخُروُج َعلَى اْْلِ فِي  -َصلاى َّللاا

يِن ُكلِِّه، إَلا َحتاى يُْجِمَع النااُس َعلَى َشْيٍء ِمْن َذلَِك، َوهََذا نَْفُسهُ ُخُروٌج َعْن  الدِّ

ْرُب فِي اْْلَْرِض.. ثُما ا قَاَمِة، َوَكَذلَِك الضا ْجَماِع.. َوالسافَُر: هَُو اْلبُُروُز َعْن َمَحلاِة اْْلِ ْْلِ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوَجْدنَا َرُسوَل َّللاا قَْد َخَرَج إلَى اْلبَقِيِع لَِدْفِن اْلَمْوتَى، َوَخَرَج  -َصلاى َّللاا

َغائِِط َوالنااُس َمَعهُ فَلَْم يَْقُصُروا َوََل أَْفطَُروا، َوََل أَْفطََر َوََل قََصَر فََخَرَج إلَى اْلفََضاِء لِلْ 

هََذا َعْن أَْن يَُسماى َسفًَرا، َوَعْن أَْن يَُكوَن لَهُ ُحْكُم السافَِر، فَلَْم يَُجْز لَنَا أَْن نُوقَِع اْسَم َسفٍَر 

ةٌ فِي اللَُّغِة َسفًَرا، فَلَْم نَِجْد َذلَِك فِي أَقَلا ِمْن َوُحْكَم َسفٍَر إَلا َعلَى َمْن  ِسَماهُ َمْن هَُو ُحجا

 ِميٍل.

ََلةَ، فَأَْوقَْعنَا اْسَم السافَِر  ينَا َعْن اْبِن ُعَمَر أَناهُ قَاَل: لَْو َخَرْجت ِميًَل لَقََصْرت الصا فَقَْد ُروِّ

ْصِر َعلَى اْلِميِل فََصاِعًدا، إْذ لَْم نَِجْد َعَربِي ًا َوََل َشِريِعي ًا َوُحْكَم السافَِر فِي اْلفِْطِر َواْلقَ 

َعالًِما أَْوقََع َعلَى أَقَلا ِمْنهُ اْسَم َسفٍَر، َوهََذا بُْرهَاٌن َصِحيٌح .. فَإِْن قِيَل: فَهََلا َجَعْلتُْم 

ا لِْلقَْصِر َواْلفِْطِر، إْذ لَْم تَِجُدوا َعْن  -ُحلَْيفَِة َكَما بَْيَن اْلَمِدينَِة َوِذي الْ  -الثاََلثَةَ اْْلَْميَاَل  َحد ً

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا أَناهُ قََصَر َوََل أَْفطََر فِي أَقَلا ِمْن َذلَِك قُْلنَا: َوََل  -َصلاى َّللاا
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َعلَْيِه  -ِر فِي أَقَلا ِمْن َذلَِك، بَْل َوَجْدنَاهُ َمْنًعا ِمْن اْلفِْطِر َواْلقَصْ  -َعلَْيِه الساََلُم  -َوَجْدنَا 

ََلُم  ََلةَ فِي السافَِر  -السا أَْوَجَب َعْن َربِِّه تََعالَى اْلفِْطَر فِي السافَِر ُمْطلَقًا، َوَجَعَل الصا

ِ تََعالَى اْلَحْمُد.. َوقَْد مَ  -َرْكَعتَْيِن ُمْطلَقًا، فََصحا َما قُْلنَاهُ  هَ بَْعُضهُْم بِأَْن قَاَل: إنا ِمْن َوَّلِلا وا

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -اْلَعَجِب تَْرَك ُسَؤاِل الصا ِ  -َرِضَي َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لَِرُسوِل َّللاا  -َصلاى َّللاا

ََلةُ َويُْفطَرُ  فِيِه فِي َرَمَضاَن،  َعْن هَِذِه اْلَعِظيَمِة، َوِهَي َحدُّ السافَِر الاِذي تُْقَصُر فِيِه الصا

ٍة لُِكلِّ َمْن لَهُ أَْدنَى فَْهٍم َوتَْميِيٍز  : -فَقُْلنَا: هََذا أَْعظَُم بُْرهَاٍن، َوأََجلُّ َدلِيٍل، َوأَْوَضُح ُحجا

َي َسفًَرا فِي لَُغِة اْلَعَرِب الاتِي بِهَا َخاطَبَهُ  َعلَْيِه  -ْم َعلَى أَناهُ ََل َحدا لَِذلَِك أَْصًَل إَلا َما ُسمِّ

ََلُم  بَيَانَهُ  -َعلَْيِه الساََلُم  -، إْذ لَْو َكاَن لِِمْقَداِر السافَِر َحدٌّ َغْيُر َما َذَكْرنَا لََما أَْغفََل -السا

 َعْنهُ.. -َعلَْيِه الساََلُم  -أَْلبَتاةَ، َوََل أَْغفَلُوا هُْم ُسَؤالَهُ 

ا نَْحُن فَإِنا مَ  ا ُدوَن اْلِميِل ِمْن آِخِر بُيُوِت قَْريَتِِه لَهُ ُحْكُم اْلَحَضِر، فَََل وقال أيضا: َوأَما

ََلةُ َويُْفطَُر  يُْقَصُر فِيِه َوََل يُْفطَُر، فَإَِذا بَلََغ اْلِميَل فَِحينَئٍِذ َصاَر فِي َسفٍَر تُْقَصُر فِيِه الصا

، ِْلَناهُ فِيِه، فَِمْن ِحينَئٍِذ يَْقُصُر َويُْفِطُر ،َوَكَذلَِك إذَ  ا َرَجَع فََكاَن َعلَى أَقَلا ِمْن ِميٍل فَإِناهُ يُتِمُّ

، أَْو بَْحٍر، أَْو نَْهٍر، ُكلُّ َذلَِك َكَما َذَكْرنَا، ِْلَناهُ َسفٌَر  لَْيَس فِي َسفٍَر ، َوَسَواٌء َسافََر فِي بَرٍّ

 َوََل فَْرَق.

 -أقوال الفقهاء:

اُد َواْلَمَزاُد.)ابن سيرين (السافَُر الاِذي تُْقَصُر ■  ََلةُ: الاِذي يُْحَمُل فِيِه الزا  فِيِه الصا

ََلةُ في ِمائَةُ ِميٍل َوَخْمُسوَن ِميًَل.)شقيق بن سلمة(■  َل تُْقَصُر الصا

 ََل قَْصَر فِي أَقَلِّ ِمْن اْثنَْيِن َوثََمانِيَن ِميًَل.)الحسن بن حى(■ 

فيان الثوري وسعيد بن جبير والنخعى وروى َل قصر في أقل من مسيرة ثَلث.)س■

 ميَل( ٦٣عنه 

نَْحُو نَيٍِّف َوِستِّيَن ِميًَل، ََل يَتََجاَوُز ثَََلثَةً َوِستِّيَن َوََل يَْنقُُص َعْن َواِحٍد َوِستِّيَن.)أبو ■ 

 حنيفة(

ََلةُ فِي أَقَلا ِمْن َمِسيَرِة لَْيلَتَْيِن.)الحسن البصري ■   وقتادة(ََل تُْقَصُر الصا

ََلةَ في َمِسيَرةَ أَْربََعِة بُُرٍد.)الليث ومالك َوقَاَل: فَإِْن َكانَْت أَْرٌض ََل ■  يتْقُصُر الصا

قَْصَر فِي أَقَلا ِمْن يَْوٍم َولَْيلٍَة لِلثِّقَِل قَاَل: َوهََذا أََحبُّ َما تُْقَصُر فِيِه  -أَْميَاَل فِيهَا فَََل 

. ََلةُ إلَيا  الصا

ِكَر َعْنهُ: ََل قَْصَر إَلا فِي َخْمَسٍة َوأَْربَِعيَن ِميًَل فََصاِعًدا ،َوُرِوَي َعْنهُ: أَناهُ ََل َوقَْد ذُ 

قَْصَر إَلا فِي اْثنَْيِن َوأَْربَِعيَن ِميًَل فََصاِعًدا ، َوُرِوَي َعْنهُ: ََل قَْصَر إَلا فِي أَْربَِعيَن ِميًَل 

اِعيُل ْبُن أَبِي أَُوْيٍس: ََل قَْصَر إَلا فِي ِستاٍة َوثَََلثِيَن ِميًَل فََصاِعًدا. َوَرَوى َعْنهُ إْسمَ 

ةً  ةً فِي اْلَحجِّ َخاصا ََلةَ إلَى ِمنًى فََما -فََصاِعًدا َوَرأَى ِْلَْهِل َمكاةَ َخاصا : أَْن يَْقُصُروا الصا

 فَْوقَهَا، َوِهَي أَْربََعةُ أَْميَاٍل(

.)الشافعي(ََل قَْصَر فِي أَقَلا ■   ِمْن ِستاٍة َوأَْربَِعيَن ِميًَل بِاْلهَاِشِميِّ

 َل قصر إَل في يوم تام.)اْلوزاعي(■

 تقصر الصَلة في مسافة بريد من المدينة.)سعيد بن المسيب(■
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ِ ْبِن ُمَحْيِريٍز، َوقَبِي■  َصِة ْبِن اْلقَْصُر فِي بِْضَعةَ َعَشَر ِميًَل.) ُكْلثُوِم ْبِن هَانٍِئ، َوَعْبِد َّللاا

 ُذَقْيٍب(

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ »عن أَنََس ْبَن َمالٍِك َقَاَل: ■ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا إَذا َخَرَج َمِسيَرةَ  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)َصلاى َرْكَعتَْينِ  -َشكا ُشْعبَةُ  -ثَََلثَِة أَْميَاٍل أَْو ثَََلثَِة فََراِسَخ 

ِ َعْن أَبِ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ََل يَِحلُّ َِلْمَرأٍَة تُْؤِمُن » -َصلاى َّللاا

ِ َواْليَْوِم اآْلِخرِ   صحيح(«)إَلا َوَمَعهَا ُذو َمْحَرٍم ِمْنهَا أَْن تَُسافَِر يَْوًما َولَْيلَةً  بِاَّلَلا

ِ أَنا أَبَا هَُرْيَرةَ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَاَل َرُسوُل َّللاا ََل يَِحلُّ َِلْمَرأٍَة : »-َصلاى َّللاا

 صحيح(«)ًَ إَلا َوَمَعهَا َرُجٌل ُذو ُحْرَمٍة ِمْنهَاتَُسافُِر لَْيلَة ُمْسلَِمةٍ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النابِيِّ ■  ِ  ََل يَِحلُّ : »-َصلاى َّللاا َِلْمَرأٍَة تُْؤِمُن بِاَّلَلا

 صحيح(«)إَلا َمَع ِذي َمْحَرمٍ  تَُسافُِر َمِسيَرةَ يَْوم َواْليَْوِم اآْلِخرِ 

 ■ ِ ُ  -َعْن َسِعيِد ْبِن أَبِي َسِعيٍد اْلَمْقبُِريِّ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

 : " أَْن تَُسافَِر بَِريًدا .-فََذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

َواةُ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، ثُما َعْن َسِعيِد ْبِن أَبِي َسِعيٍد، َوَعْن ُسهَْيِل  قال المؤلف: فَاْختَلََف الرُّ

يَْضطَِرْب َعلَْيِه َوََل  ْبِن أَبِي َصالٍِح َكَما أَْوَرْدنَا ، َوَرَوى هََذا اْلَحِديَث اْبُن َعبااٍس فَلَمْ 

 اُْختُلَِف َعْنهُ..

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْبَن َعبااٍس يَقُوُل: َسِمْعت َرُسوَل َّللاا ََل يَْخلَُونا »يَقُوُل:  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)ْحَرمٍ َرُجٌل بِاْمَرأٍَة إَلا َوَمَعهَا ُذو َمْحَرٍم، َوََل تَُسافُِر اْلَمْرأَةُ إَلا َمَع ِذي مَ 

قال المؤلف: فََعما اْبُن َعبااٍس فِي ِرَوايَتِِه ُكلا َسفٍَر ُدوَن اْليَْوِم َوُدوَن اْلبَِريِد َوأَْكثََر ِمْنهَُما، 

 َوُكلُّ َسفٍَر قَلا أَْو طَاَل فَهَُو َعامٌّ لَِما فِي َسائِِر اْْلََحاِديِث َوُكلُّ َما فِي َسائِِر اْْلََحاِديِث فَهُوَ 

بَْعُض َما فِي َحِديِث اْبِن َعبااٍس هََذا فَهَُو اْلُمْحتَِوي َعلَى َجِميِعهَا، َواْلَجاِمُع لَهَا ُكلِّهَا، َوََل 

 يَْنبَِغي أَْن يَتََعداى َما فِيِه إلَى َغْيِرِه..

 ■ ِ ُ َعلَْيِه  -َعْن اْبِن ُعَمَر وأبي سعيد الخدري قَاَل َرُسوُل َّللاا ََل : »-َوَسلاَم َصلاى َّللاا

 .)صحيح(« إَلا َوَمَعهَا ُذو َمْحَرمٍ  فَْوَق ثَََلث تَُسافُِر اْلَمْرأَةُ 

َوايَاُت فَإِناهُ لَْيَس فِي اْلَحِديِث الاِذي فِيِه نَْهُي اْلَمْرأَِة  قال المؤلف: ثُما لَْو لَْم تَتََعاَرْض الرِّ

ٍة َما إَلا َمَع ِذي َمْحرَ  ٍم، َوََل فِي اْلَحِديِث الاِذي فِيِه ُمداةُ َمْسِح اْلُمَسافِِر َواْلُمقِيِم َعْن َسفَِر ُمدا

ِة الاتِي يَْقُصُر فِيهَا َويُْفِطُر، َوََل يَْقُصُر،  -ََل بِنَصٍّ َوََل بَِدلِيٍل  -: ِذْكٌر أَْصًَل - َعلَى اْلُمدا

 َوََل يُْفِطُر فِي أَقَلا ِمْنهَا..

ُ َعْنهُ  -لاِب: أَنا ُعْثَماَن ْبَن َعفااَن َعْن أَبِي اْلُمهَ ■  َكتََب: إناهُ بَلََغنِي أَنا ِرَجاًَل  -َرِضَي َّللاا

ََلةَ، فَََل تَْفَعلُوا، فَ  وَن الصا ا لَِجَشٍر ثُما ََل يُتِمُّ ا لِتَِجاَرٍة، َوإِما ا لِِجبَايٍَة، َوإِما إِناَما يَْخُرُجوَن: إما

ََلةَ  .)صحيح( يَْقُصُر الصا  َمْن َكاَن َشاِخًصا، أَْو بَِحْضَرِة َعُدوٍّ

الِِه ■  ِ أَنا ُعْثَماَن ْبَن َعفااَن َكتََب إلَى ُعما ْكَعتَْيِن: -َعْن َعيااِش ْبِن َعْبِد َّللاا : ََل يَُصلِّي الرا

ْكَعتَْيِن َمْن َكاَن مَ  اُد َواْلَمَزاُد.َجاٍب، َوََل تَاِجٌر، َوََل تَاٍن، إناَما يَُصلِّي الرا  َعهُ الزا

ْيَعِة..  قال المؤلف: هَُو َصاِحُب الضا
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ناُكْم َسَواُدُكْم هََذا ِمْن َصََلتُِكْم، فَإِناهُ ِمْن ■  ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: ََل يَُغرا َعْن َعْبِد َّللاا

 ِمْصِرُكْم.)صحيح(

َمَع ُحَذْيفَةَ بِاْلَمَدائِِن فَاْستَأَْذْنته أَْن آتَِي أَْهلِي  َعْن إْبَراِهيَم التاْيِميِّ َعْن أَبِيِه قَاَل: ُكْنت■ 

بِاْلُكوفَِة، فَأَِذَن لِي َوَشَرطَ َعلَيا أَْن ََل أُْفِطَر َوََل أَُصلَِّي َرْكَعتَْيِن َحتاى أَْرِجَع إلَْيِه، 

 َوبَْينَهَُما نَيٌِّف َوِستُّوَن ِميًَل.)صحيح(

َواِد، َوبَْيَن اْلُكوفَِة َوالساَواِد: َسْبُعوَن ِميًَل.)صحيح(َعْن ُحَذْيفَةَ: أَْن ََل ■ َ   يَْقُصَر إلَى السا

َوَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل، َوُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر: ََل يَطَأُ أََحُدُكْم بَِماِشيَتِِه أَْحَداَب اْلِجبَاِل، ■ 

،  َوبُطُوَن اْْلَْوِديَِة، َوتَْزُعُموَن أَناُكْم َسفٌَر، ََل َوََل َكَراَمةَ، إناَما التاْقِصيُر فِي السافَِر اْلبَاتُّ

 ِمْن اْْلُفُِق إلَى اْْلُفُِق.)صحيح(

ََلةَ إلَْيِه: َماٌل لَهُ بَِخْيبََر، َوِهَي َمِسيَرةُ ثَََلٍث ■  أَنا اْبَن ُعَمَر َكاَن أَْدنَى َما يُْقِصُر الصا

 ا ُدونَهُ.)صحيح(فََواِصٌل لَْم يَُكْن يُْقِصُر فِيمَ 

ََلةَ فِيَما بَْيَن اْلَمِدينَِة، َوَخْيبََر، َوِهَي َكقَْدِر ■  َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر أَناهُ َكاَن يُْقِصُر الصا

 اْْلَْهَواِز ِمْن اْلبَْصَرِة، ََل يَْقُصُر فِيَما ُدوَن َذلَِك.)صحيح(

: َوهَُو ِمائَةُ ِميٍل َواِحَدةٌ -َكَما بَْيَن اْلبَْصَرِة، َواْْلَْهَواِز قال المؤلف: بَْيَن اْلَمِدينَِة، َوَخْيبََر 

ا اُْختُلَِف فِيِه َعْن اْبِن ُعَمَر، ثُما َعْن نَافٍِع أَْيًضا َعْن اْبِن ُعَمَر.  َغْيُر أَْربََعِة أَْميَاٍل َوهََذا ِمما

ََلِة؟  َعْن َعلِيِّ ْبِن َربِيَعةَ اْلَوالِبِيِّ اْْلََسِديِّ ■  قَاَل: َسأَْلت اْبَن ُعَمَر َعْن تَْقِصيِر الصا

َواِد، فَقَاَل: ْيَعةُ بِالسا ، أَْو ُمْعتَِمٌر، أَْو َغاٍز؟ قُْلت: ََل، َولَِكنا أََحَدنَا تَُكوُن لَهُ الضا  فَقَاَل: َحاجٌّ

َوْيَداَء؟ قُْلت: َسِمْعت بِهَا َولَْم أََرهَا، قَاَل: فَإِنا  هَا ثَََلٌث َولَْيلَتَاِن َولَْيلَةٌ لِْلُمْسِرِع، تَْعِرُف السُّ

َوْيَداِء  : ِمْن اْلَمِدينَِة إلَى السُّ : اْثنَاِن َوَسْبُعوَن ِميًَل، -إَذا َخَرْجنَا إلَْيهَا قََصْرنَا قَاَل َعلِيٌّ

 أَْربََعةٌ َوِعْشُروَن فَْرَسًخا.)صحيح(

ََلةَ َمِسيَرةَ أَْربََعِة بُُرٍد.)صحيح(َعْن نَافٍِع: أَنا اْبَن ُعَمَر َكاَن يَقْ ■   ُصُر الصا

.)صحيح(■  ََلةُ إَلا فِي يَْوٍم تَامٍّ  َعْن اْبِن ُعَمَر: ََل تُْقَصُر الصا

اِق: ■  زا ََلةَ. قَاَل َعْبُد الرا ِ ْبِن ُعَمَر أَناهُ َسافََر إلَى ِريٍم فَقََصَر الصا َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاا

 َعلَى ثَََلثِيَن ِميًَل ِمْن اْلَمِدينَِة.َوِهَي 

عن نافع َعْن اْبِن ُعَمَر: أَناهُ قََصدر إلَى َذاِت النُّْصِب، َوُكْنت أَُسافُِر َمَع اْبِن ُعَمَر ■ 

اِق: َذاُت النُّْصِب ِمْن اْلَمِدينَِة َعلَى ثََمانِيَةَ  زا اْلبَِريَد فَََل يَْقُصُر.)صحيح( قَاَل َعْبُد الرا

 َعَشَر ِميًَل.

ََلةُ فِي َمِسيَرِة ثَََلثَِة ■  ِد ْبِن َزْيِد ْبِن َخْلَدةَ َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: تُْقَصُر الصا َعْن ُمَحما

 أَْميَاٍل.)صحيح(

َعْن ُمَحاِرِب ْبِن ِدثَاٍر قَاَل: َسِمْعت اْبَن ُعَمَر يَقُوُل: إنِّي َْلَُسافُِر السااَعةَ ِمْن الناهَاِر ■ 

ََلةَ.)صحيح(  فَأَْقُصُر، يَْعنِي الصا

عن َجبَلَةَ ْبَن ُسَحْيٍم يَقُوُل: َسِمْعت اْبَن ُعَمَر يَقُوُل: لَْو َخَرْجُت ِميًَل قََصْرت ■ 

ََلةَ.)صحيح(  الصا

، فَإِْن ِزْدت فَقَْصٌر.)صحي■   ح(َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل: إَذا َسافَْرت يَْوًما إلَى اْلِعَشاِء فَأَتِما
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َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل: ََل يَْقُصُر اْلُمَسافُِر َعْن َمِسيَرِة يَْوٍم إلَى اْلَعتََمِة، إَلا فِي أَْكثََر ِمْن ■ 

 َذلَِك.)صحيح(

َعْن َعطَاِء ْبِن أَبِي َربَاٍح: قُْلت َِلْبِن َعبااٍس: أَْقُصُر إلَى َعَرفَةَ؟ قَاَل: ََل، َولَِكْن إلَى ■ 

 َوُعْسفَاَن، فََذلَِك ثََمانِيَةٌ َوأَْربَُعوَن ِميًَل.)صحيح(الطاائِِف 

بَِعيِّ قَاَل: قُْلت َِلْبِن َعبااٍس: أَْقُصُر إلَى اْْلُبُلاِة؟ قَاَل: ■  َعْن ُشبَْيٍل َعْن أَبِي َجْمَرةَ الضُّ

 )صحيح(تَْذهَُب َوتَِجيُء فِي يَْوٍم؟ قُْلت: نََعْم، قَاَل: ََل، إَلا يَْوٌم ُمتَاٌح.

أَنا َعلِيا ْبَن أَبِي طَالٍِب َخَرَج إلَى النَُّخْيلَِة فََصلاى بِهَا الظُّْهَر َرْكَعتَْيِن، َواْلَعْصَر: ■ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرْكَعتَْيِن، ثُما َرَجَع ِمْن يَْوِمِه، َوقَاَل: أََرْدت أَْن أَُعلَِّمُكْم ُسناةَ نَبِيُِّكْم  َصلاى َّللاا

 .)صحيح(

َوِهَي  -أَنَُس ْبُن ِسيِريَن قَاَل: َخَرْجت َمَع أَنَِس ْبِن َمالٍِك إلَى أَْرِضِه بِبَْذِق ِسيِريَن ■ 

فََصلاى بِنَا اْلَعْصَر فِي َسفِينٍَة، َوِهَي تَْجِري بِنَا فِي َدْجلَةَ  -َعلَى َرْأِس َخْمَسِة فََراِسَخ 

 ثُما َسلاَم، ثُما َصلاى بِنَا َرْكَعتَْيِن ثُما َسلاَم.قَاِعًدا َعلَى بَِساٍط َرْكَعتَْيِن 

ْمِط هَُو ُشَرْحبِيُل ■  ِمْن ِحْمٍص  -: أَناهُ أَتَى أَْرًضا يُقَاُل لَهَا " َدْوِميُن " -َعْن اْبِن السِّ

َرأَْيُت »ْيِن؟ قَاَل: فََصلاى َرْكَعتَْيِن، فَقُْلت لَهُ: أَتَُصلِّي َرْكَعتَ  -َعلَى بِْضَعةَ َعَشَر ِميًَل 

 ِ ُ َعلَْيِه  -ُعَمَر يَُصلِّي بِِذي اْلُحلَْيفَِة َرْكَعتَْيِن، َوقَاَل أَْفَعُل َكَما َرأَْيُت َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

 صحيح(«)يَْفَعلُ  -َوَسلاَم 

ََلِة  َعْن اللاْجََلِج قَاَل: ُكناا نَُسافُِر َمَع ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب ثَََلثَةَ ■  ُز فِي الصا أَْميَاٍل فَيَتََجوا

 فَيُْفِطُر َويَْقُصُر.

ِ ْبِن ■  ِه: أَناهُ َخَرَج َمَع َعْبِد َّللاا ُث َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ ُميَساَر ْبَن ِعْمَراَن ْبِن ُعَمْيٍر يَُحدِّ

َراِسَخ، فََصلاى الظُّْهَر َرْكَعتَْيِن، َمِسيَرةَ أَْربََعِة فَ  -َوهَُو َرِديفُهُ َعلَى بَْغلٍَة لَهُ  -َمْسُعوٍد 

 َواْلَعْصَر َرْكَعتَْيِن.)صحيح(

ََلةَ[م  909]َمْسأَلَةٌ َسافََر فَأَقَاَم فِي َمَكان َواِحٍد ِعْشِريَن يَْوًما بِلَيَالِيَِها َهْل يَْقُصُر الصَّ

، أَْو ُعمْ  -َرٍة، أَْو َغْيِر َذلَِك ِمْن اْْلَْسفَاِر قال ابن حزم:فَإِْن َسافََر اْلَمْرُء فِي ِجهَاٍد، أَْو َحجٍّ

َولَْو فِي  -: فَأَقَاَم فِي َمَكان َواِحٍد ِعْشِريَن يَْوًما بِلَيَالِيِهَا: قََصَر، َوإِْن أَقَاَم أَْكثََر: أَتَما 

ِ تََعالَى َعلَى أَنا َسفََر اْلِجهَاِد،  ، َوَسفََر َصََلٍة َواِحَدٍة. ثُما ثَبَْتنَا بَِعْوِن َّللاا َوَسفََر اْلَحجِّ

: ُكلُّ َذلَِك -اْلُعْمَرِة، َوَسفََر الطااَعِة، َوَسفََر اْلَمْعِصيَِة، َوَسفََر َما لَْيَس طَاَعةً َوََل َمْعِصيَةً 

يَاِم فِي  ا فِي الصِّ ةً َوأَما ََلِة َخاصا َسفٌَر، ُحْكُمهُ ُكلُّهُ فِي اْلقَْصِر َواِحٌد... هََذا فِي الصا

: -َمَضاَن فَبِِخََلِف َذلَِك، بَْل إْن أَقَاَم يَْوًما َولَْيلَةً فِي ِخََلِل السافَِر لَْم يَُسافِْر فِيِهَما رَ 

ْوَم فِيَما يَْستَأْنُِف َوَكَذلَِك إْن نََزَل َونََوى إقَاَمةَ لَْيلٍَة َواْلَغِد،  فَفَْرٌض َعلَْيِه أَْن يَْنِوَي الصا

يَاَم َويَُصوَم فَإِْن َوَرَد َعلَى َضْيَعٍة لَهُ، أَْو َماِشيٍَة، أَْو َداٍر،  فَفَْرٌض َعلَْيِه أَنْ  يَْنِوَي الصِّ

، فَإَِذا َرَحَل ِميًَل فََصاِعًدا: قََصَر.  فَنََزَل هُنَالَِك: أَتَما

تَبُوِك ِعْشِريَن يَْوًما  فِي -َعلَْيِه الساََلُم  -: فََصحا يَقِينًا أَناهُ لَْوََل ُمقَاُم النابِيِّ وقال أيضا

: لََكاَن ََل يَُجوُز اْلقَْصُر إَلا فِي يَْوٍم يَُكوُن فِيِه اْلَمْرُء -يَْقُصُر، َوبَِمكاةَ ُدوَن َذلَِك يَْقُصُر 

ْتَماُم.  ُمَسافًِرا، َولََكاَن ُمقِيُم يَْوٍم يَْلَزُمهُ اْْلِ
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ا أَقَاَم  ِريَن يَْوًما بِتَبُوِك يَْقُصُر َصحا بَِذلَِك أَنا ِعْشِريَن يَْوًما ِعشْ  -َعلَْيِه الساََلُم  -لَِكْن لَما

اَن إَذا أَقَاَمهَا اْلُمَسافُِر فَلَهُ فِيهَا ُحْكُم السافَِر، فَإِْن أَقَاَم أَْكثََر أَْو نََوى إقَاَمةً أَْكثََر فَََل بُْرهَ 

قَاَمِة أَْصًَل َوََل  قَاَمةَ فِي اْلِجهَاِد بِِعْشِريَن يُْخِرُج َذلَِك َعْن ُحْكِم اْْلِ  فَْرَق بَْيَن َمْن َخصا اْْلِ

يَْوًما يَْقُصُر فِيهَا، َوبَْيَن َمْن َخصا بَِذلَِك بِتَبُوَك ُدوَن َسائِِر اْْلََماِكِن، َوهََذا ُكلُّهُ بَاِطٌل ََل 

ِ تََعالَى التاْوفِيُق. -ٍة يَُجوُز اْلقَْوُل بِِه، إْذ لَْم يَأِْت بِِه نَصُّ قُْرآٍن َوََل ُسنا   َوبِاَّلَلا

ْوُم بِِخََلِف َذلَِك؛ ِْلَناهُ لَْم يَأِْت فِيِه نَصٌّ أَْصًَل، َواْلقِيَاُس ََل يَُجوُز،  َوَوَجَب أَْن يَُكوَن الصا

ِ تََعالَى التاْوفِي -فََمْن نََوى إقَاَمةَ يَْوٍم فِي َرَمَضاَن فَإِناهُ يَُصوُم   ُق[ .َوبِاَّلَلا

قَاَمِة لِْلُمَدِد[ الاتِي َذَكْرنَا  قَاَمٍة أَْو لَْم تَُكْن  -وقال أيضا: اْلُحْكَم ]لِْْلِ  -َكانَْت هُنَالَِك نِياةٌ ِْلِ

ُ تََعالَى بِهَا فَََل يَُجوُز أَْن  فَهَُو أَنا النِّيااِت إناَما تَِجُب فَْرًضا فِي اْْلَْعَماِل الاتِي أََمَر َّللاا

ُ َوََل َرُسولُهُ تُؤَ  ا َعَمٌل لَْم يُوِجْبهُ َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -داى بََِل نِياٍة َوأَما فَََل َمْعنَى  -َصلاى َّللاا

 لِلنِّياِة فِيِه، إْذ لَْم يُوِجْبهَا هُنَالَِك قُْرآٌن، َوََل ُسناةٌ، َوََل نَظٌَر، َوََل إْجَماٌع.

قَاَمةُ لَْيَسْت عَ  ُ تََعالَى َواْْلِ َمًَل َمأُْموًرا بِِه، َوَكَذلَِك السافَُر، َوإِناَما هَُما َحاََلِن أَْوَجَب َّللاا

ُ تََعالَى بِِه فِيِهَما، فََذلَِك اْلَعَمُل هَُو اْلُمْحتَاُج إلَى النِّياِة، ََل ا  ْلَحاُل.فِيِهَما اْلَعَمَل الاِذي أََمَر َّللاا

 أقوال الفقهاء:

ََلةَ . )روى عن ابن عمر وسعيد إَذا أَجْ ■  َمَع َعلَى إقَاَمِة َخْمَسةَ َعَشَر يَْوًما: أَتَما الصا

 بن المسيب َوبِِه يَقُوُل سعيد بن جبير وأَبُو َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابُهُ والفطر كذلك (

 ■ : ، فَإِْن نََوى أَقَلا  قََصَر.)اْلوزاعي(إَذا أَْجَمَع إقَاَمةَ ثَََلَث َعْشَرةَ لَْيلَةً: أَتَما

َقاِسيُّ ■  ، َوُحَمْيُد الرُّ ، َواْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ ََلة.) ُسْفيَاُن الثاْوِريُّ إَذا أَقَْمت َعْشًرا فَأَتِما الصا

 َصاِحبُهُ(

إَذا أَقَْمت أَْربًَعا فََصلِّ أَْربًَعا.)روى عن سعيد بن المسيب َوبِِه يَأُْخُذ َمالِك والصيام ■ 

، َواللاْيُث، إَلا أَناهُْم يَْشتَِرطُوَن أَْن يَْنِوَي إقَاَمةَ أَْربٍَع، فَإِْن لَْم عنده كذلٌك،  َوالشاافِِعيُّ

 يَْنِوهَا: قََصَر، َوإِْن بَقَِي َحْوًَل(

.)روى عن سعيد بن المسيب وهو قول أبي ثور(■   إَذا أَقَْمت ثَََلثًا فَأَتِما

ََلةَ.)روى عن سعيد بن جبير(إَذا َوَضْعت َرْحلَك بِأَْرٍض فَأَ ■   تِما الصا

 يقصر ما لم ينو اْلقامة وإن بقى عامين.)مسروق(■ 

يَْقُصُر اْلُمَسافُِر َما لَْم يَْرِجْع إلَى َمْنِزلِِه، إَلا أَْن يَْدُخَل ِمْصًرا ِمْن أَْمَصاِر ■ 

 اْلُمْسلِِميَن.)الحسن وقتادة(

 ي َداِر اْلَحْرِب.)أبو حنيفة ومالك(يقصر في الجهاد َما َداَم ُمقِيًما فِ ■

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ »َعْن اْبِن َعبااٍس ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا أَقَاَم بَِمكاةَ َسْبَع َعَشَرةَ  -َصلاى َّللاا

ََلةَ  قََصَر، َوَمْن أَقَاَم فََزاَد: قَاَل اْبُن َعبااٍس َمْن أَقَاَم َسْبَع َعَشَرةَ بَِمكاةَ: « يَْقُصُر الصا

.)صحيح(  أَتَما

يَْمُكُث اْلُمهَاِجُر بَْعَد اْنقَِضاِء نُُسِكِه »قَاَل  -َعلَْيِه الساََلُم  -اْلَعََلِء ْبِن اْلَحْضَرِميِّ أَناهُ ■ 
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ِة الاتِي إَذا صحيح( قال المؤلف: لَْيَس فِي هََذا اْلَخبَِر نَصٌّ َوََل إَشاَرةٌ إلَى اْلُمدا «)ثَََلثًا

، َوإِناَما هَُو فِي ُحْكِم اْلُمهَاِجِر، فََما الاِذي أَْوَجَب أَْن يُقَاَس اْلُمَسافُِر يُ  قِيُم أَقَاَمهَا اْلُمَسافُِر أَتَما

 َعلَى اْلُمهَاِجِر يُقِيُم.

ِ قَاَل: ■  ِ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاا ُ  -أَقَاَم َرُسوُل َّللاا بِتَبُوِك ِعْشِريَن  - َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

ََلةَ   صحيح(«)يَْوًما يَْقُصُر الصا

ِ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاا ِمْن اْلَمِدينَِة  -َصلاى َّللاا

َرَجَع، قَاَل: َكْم أَقَاَم بَِمكاةَ؟ قَاَل: إلَى َمكاةَ فََصلاى َرْكَعتَْيِن َرْكَعتَْيِن َحتاى 

 صحيح(«)َعْشًرا

َوَعْن اْبِن ُعَمَر قَْوٌل آَخُر: أَناهُ َكاَن يَقُوُل: إَذا أَْجَمْعَت إقَاَمةَ ثِْنتَْي َعْشَرةَ لَْيلَةً فَأَتِما ■ 

ََلةَ.  الصا

ََلةَ. َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب: إَذا أَقَْمت َعْشًرا فَأَتِما ■  الصا

َعْن أَبِي اْلِمْنهَاِل اْلَعنَِزيِّ قُْلت َِلْبِن َعبااٍس: إنِّي أُقِيُم بِاْلَمِدينَِة َحْوًَل ََل أََشدُّ َعلَى َسْيٍر. ■ 

 قَاَل: َصلِّ َرْكَعتَْيِن.

ْم الثاْلُج، فََكاَن يَُصلِّي َعْن اْبِن ُعَمَر: أَناهُ أَقَاَم بِأََذْربِيَجاَن ِستاةَ أَْشهٍُر أَْرتََج َعلَْيهِ ■ 

 َرْكَعتَْيِن.

 909]َمْسأَلَةٌ اْبتََدأَ َصََلةً َوُهَو ُمقِيٌم ثُمَّ نََوى فِيَها السَّفََر[م

ْن َوَمْن اْبتََدأَ َصََلةً َوهَُو ُمقِيٌم ثُما نََوى فِيهَا السافََر، أَْو اْبتََدأَهَا َوهَُو ُمَسافٌِر ثُما نََوى فِيهَا أَ 

  : أَتَما فِي ِكََل اْلَحالَْيِن.-يَم يُقِ 

قَاَمِة -بُْرهَاُن َذلَِك  قَاَمةَ َغْيُر السافَِر َوأَناهُ ََل يَْخُرُج َعْن ُحْكِم اْْلِ : َما َذَكْرنَاهُ ِمْن أَنا اْْلِ

ََلِة َسفًَرا ا هَُو إقَاَمةٌ إَلا َما أَْخَرَجهُ نَصٌّ ، فَهَُو إَذا نََوى فِي الصا فَلَْم يَُسافِْر بَْعُد، بَْل  ِمما

قَاَمةَ فَهَُو ُمقِيٌم بَ  قَاَمِة ،َوإَِذا اْفتَتََحهَا َوهَُو ُمَسافٌِر فَنََوى فِيهَا اْْلِ ْعُد ََل هَُو ُمقِيٌم، فَلَهُ ُحْكُم اْْلِ

قَاَمِة..  ُمَسافٌِر، فَلَهُ أَْيًضا ُحْكُم اْْلِ

 909نَِسيََها أَْو نَاَم َعْنَها فِي إقَاَمتِِه[م ]َمْسأَلَةٌ َذَكَر َوُهَو فِي َسفٍَر َصََلةً 

هَا َرْكَعتَْيِن َوََل بُدا،  َوَمْن َذَكَر َوهَُو فِي َسفٍَر َصََلةً نَِسيَهَا أَْو نَاَم َعْنهَا فِي إقَاَمتِِه َصَلا

هَا أَْربًَعا َوََل بُ  تَنَا فَإِْن َذَكَر فِي اْلَحَضِر َصََلةً نَِسيَهَا فِي َسفٍَر َصَلا ا نَْحُن فَإِنا ُحجا دا.. َوأَما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فِي هََذا إناَما هَُو قَْوُل َرُسوِل َّللاا َمْن نَِسَي َصََلةً أَْو نَاَم : »-َصلاى َّللاا

أََدائِهَا ََل اْلَوْقَت الاِذي َوْقتَهَا َوْقَت  -َعلَْيِه الساََلُم  -فَإِناَما َجَعَل « َعْنهَا فَْليَُصلِّهَا إَذا َذَكَرهَا

نَِسيَهَا فِيِه أَْو نَاَم َعْنهَا، فَُكلُّ َصََلٍة تَُؤداى فِي َسفٍَر فَِهَي َصََلةُ َسفٍَر، َوُكلُّ َصََلٍة تَُؤداى 

لِّيهَا َكَما َكاَن يُصَ »فِي َحَضٍر فَِهَي َصََلةُ َحَضٍر َوََل بُدا فَإِْن قِيَل: فَإِنا فِي هََذا اْلَخبَِر 

 قُْلنَا: هََذا بَاِطٌل، َوهَِذِه لَْفظَةٌ َمْوُضوَعةٌ لَْم تَأِْت قَطُّ ِمْن طَِريٍق فِيهَا َخْيٌر..« . لَِوْقتِهَا

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف إْن نَِسيَهَا فِي َحَضٍر فََذَكَرهَا فِي َسفٍَر فَإِناهُ يَُصلِّيهَا َسفَِرياةً روى عن ■ 

 الحسن.

 يَُصلِّيهَا فِي ِكْلتَا اْلَحالَتَْيِن: أَْربًَعا.)الشافعي(■ 
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يَُصلِّيهَا إَذا نَِسيَهَا فِي السافَِر فََذَكَرهَا فِي اْلَحَضِر: َرْكَعتَْيِن َوإَِذا نَِسيَهَا فِي اْلَحَضِر ■ 

هَا: أَْربًَعا.)مالك(  فََذَكَرهَا فِي السافَِر َصَلا

ْحَراِم.)الشافعي(ََل يَْقُصُر إَلا َمْن نَ ■   َوى اْلقَْصَر فِي تَْكبِيَرِة اْْلِ

 909م]َمْسأَلَةٌ ُمَسافٌِر َصلَّى بَِصََلِة إَماٍم ُمقِيٍم[

فَإِْن َصلاى ُمَسافٌِر بَِصََلِة إَماٍم ُمقِيٍم قََصَر َوََل بُدا، َوإِْن َصلاى ُمقِيٌم بَِصََلِة ُمَسافٍِر أَتَما 

 ٍد يَُصلِّي لِنَْفِسِه، َوإَِماَمةُ ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما لِْْلَخِر َجائَِزةٌ َوََل فَْرَق.َوََل بُدا، َوُكلُّ أَحَ 

 -أقوال الفقهاء:

ُ َعْنهُ  -قول المؤلف هو قول:تميم بن حذلم ِمْن ِكبَاِر أَْصَحاِب اْبِن َمْسُعوٍد ■ َرِضَي َّللاا

 ، وهو قول الشعبي وطاوس.

ََ اْلُمَسافَِر َخْلَف اْلُمقِيَم َخْلَف اْلُمسَ ■  افِِر يُتِمُّ َوََل يَْنتَقُِل إلَى ُحْكِم إَماِمِه فِي التاْقِصيِر، وا

ْتَماِم.)الحنفية والمالكية والشافعية (  اْلُمقِيِم يَْنتَقُِل إلَى ُحْكِم إَماِمِه فِي اْْلِ

 -اِلحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم صَ  -َعْمُرو ْبُن أَُمياةَ أَنا َرُسوَل َّللاا َ قَْد َوَضَع »قَاَل لَهُ:  -لاى َّللاا إنا َّللاا

ََلةِ  يَاَم َونِْصَف الصا  صحيح(«)َعْن اْلُمَسافِِر الصِّ

َمأُْموًما ِمْن إَماٍم ِمْن ُمْنفَِرٍد }َوَما َكاَن َربَُّك  -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: َولَْم يَُخصا 

 [ .٦٤ نَِسي ًا{ ]مريم:

ََلِة فِي السافَِر؟ فَقَاَل: »َعْن َداُود ْبِن أَبِي َعاِصٍم قَاَل: ■  َسأَْلُت اْبَن ُعَمَر َعْن الصا

 ِ َصلاى  -َرْكَعتَاِن؟ قُْلُت: َكْيَف تََرى َونَْحُن هَهُنَا بِِمنًى؟ قَاَل: َوْيَحك َسِمْعَت بَِرُسوِل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  َت بِِه؟ قُْلُت: نََعْم؟ قَاَل فَإِناهُ َكاَن يَُصلِّي َرْكَعتَْيِن فََصلِّ َرْكَعتَْيِن إْن َوآَمنْ  -َّللاا

 صحيح(«)ِشْئت أَْو َدْع 

قال المؤلف: َوهََذا بَيَاٌن َجلِيٌّ بِأَْمِر اْبِن ُعَمَر اْلُمَسافَِر أَْن يَُصلَِّي َخْلَف اْلُمقِيِم َرْكَعتَْيِن 

 فَقَْط.

ِف[َصََلةُ الأخَ   وأ

ََلة فََحَضَرهُ َخْوٌف ِمْن َعُدوٍّ َوُهْم ثَََلثَة فََصاِعًدا[م  902]َمْسأَلَةٌ أََراَد الصَّ

َمْن َحَضَرهُ َخْوٌف ِمْن َعُدوٍّ ظَالٍِم َكافٍِر، أَْو بَاٍغ ِمْن اْلُمْسلِِميَن، أَْو ِمْن َسْيٍل، أَْو ِمْن نَاٍر، 

: فَأَِميُرهُْم ُمَخياٌر بَْيَن -ْيِر َذلَِك َوهُْم فِي ثَََلثٍَة فََصاِعًدا أَْو ِمْن َحنٍَش، أَْو َسبٍُع، أَْو غَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَْربََعةَ َعَشَر َوْجهًا، ُكلُّهَا َصحا َعْن َرُسوِل َّللاا قَْد بَيانااهَا َغايَةَ  -َصلاى َّللاا

ي فِي َغْيِر هََذا اْلِكتَابِ  ِ َربِّ اْلَعالَِميَن..اْلبَيَاِن َوالتاقَصِّ   ، َواْلَحْمُد َّلِلا

فَإِْن َكاَن فِي َسفٍَر، فَإِْن َشاَء َصلاى بِطَائِفٍَة َرْكَعتَْيِن ثُما َسلاَم َوَسلاُموا، ثُما تَأْتِي طَائِفَةٌ 

َضٍر َصلاى بُِكلِّ طَائِفٍَة أُْخَرى فَيَُصلِّي بِِهْم َرْكَعتَْيِن ثُما يَُسلُِّم َويَُسلُِّموَن، َوإِْن َكاَن فِي حَ 

ْبُح َصلاى بُِكلِّ طَائِفٍَة َرْكَعتَْيِن، َوإِْن َكانَْت اْلَمْغِرُب َصلاى  أَْربََع َرَكَعاٍت، َوإِْن َكانَْت الصُّ

ٌع لَهُ َوإِْن َشاءَ  َماِم، َوالثاانِيَةُ تَطَوُّ فِي السافَِر  بُِكلِّ طَائِفٍَة ثَََلَث َرَكَعاٍت، اْْلُولَى فَْرُض اْْلِ

ْن أَْيًضا َصلاى بُِكلِّ طَائِفٍَة َرْكَعةً ثُما تَُسلُِّم تِْلَك الطاائِفَةُ َويُْجِزئُهَُما، َوإِْن َشاَء هَُو َسلاَم، َوإِ 
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 َشاَء لَْم يَُسلِّْم، َويَُصلِّي بِاْْلُْخَرى َرْكَعةً َويَُسلُِّم َويَُسلُِّموَن َويُْجِزئُهُْم.

َماُم َواقٌِف فََعلَْت، ثُما تَْفَعُل الثاانِيَةُ أَْيًضا َكَذلَِك َوإِْن  ْكَعةَ َواْْلِ َشاَءْت الطاائِفَةُ أَْن تَْقِضَي الرا

ْبُح َصلاى بِالطاائِفَِة اْْلُولَى َرْكَعةً ثُما َوقََف َوََل بُدا َوقََضْوا َرْكَعةً ثُما  فَإِْن َكانَْت الصُّ

ْكَعةَ الثاانِيَةَ، فَإَِذا َجلََس قَاُموا فَقََضْوا َرْكَعةً، ثُما َسلاُموا، ثُما  تَأْتِي الثاانِيَةُ فَيَُصلِّي بِِهْم الرا

َسلاَم َويَُسلُِّموَن، فَإِْن َكانَْت اْلَمْغِرُب َصلاى بِالطاائِفَِة اْْلُولَى َرْكَعتَْيِن، فَإَِذا َجلََس قَاُموا 

ْكَعةَ اْلبَاقِيَةَ، فَإَِذا قََعَد َصلُّوا َرْكَعةً فَقََضْوا َرْكَعةً َوسَ  لاُموا َوتَأْتِي اْْلُْخَرى فَيَُصلِّي بِِهْم الرا

ٌر بَْيَن ثُما َجلَُسوا َوتََشهاُدوا، ثُما َصلاْوا الثاالِثَةَ ثُما يَُسلُِّم َويَُسلُِّموَن، فَإِْن َكاَن َوْحَدهُ فَهَُو ُمَخيا 

ْبُح فَاْثنَتَاِن َوََل بُدا، َواْلَمْغِرُب َرْكَعتَْيِن فِ  ا الصُّ ي السافَِر، أَْو َرْكَعٍة َواِحَدٍة َوتُْجِزئُهُ َوأَما

، أَْو بَِغْيِر  ثَََلٌث َوََل بُدا، َوفِي اْلَحَضِر أَْربٌَع َوََل بُدا َسَواٌء هَهُنَا اْلَخائُِف ِمْن طَلٍَب بَِحقٍّ

.  َحقٍّ

ُ تََعا َلِة قَاَل َّللاا لَى: }َوإَِذا َضَرْبتُْم فِي اْلَْرِض فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْقُصُروا ِمَن الصا

ا ُمبِينًا{ ]النساء:  [ ٥٠٥إِْن ِخْفتُْم أَْن يَْفتِنَُكُم الاِذيَن َكفَُروا إِنا اْلَكافِِريَن َكانُوا لَُكْم َعُدو ً

َلةَ فَْلتَقُْم طَائِفَةٌ ِمْنهُْم َمَعَك َوْليَأُْخُذوا أَْسلَِحتَهُْم فَإَِذا  }َوإَِذا ُكْنَت فِيِهْم فَأَقَْمَت لَهُمُ  الصا

َسَجُدوا فَْليَُكونُوا ِمْن َوَرائُِكْم َوْلتَأِْت طَائِفَةٌ أُْخَرى لَْم يَُصلُّوا فَْليَُصلُّوا َمَعَك َوْليَأُْخُذوا 

 [ .٥٠٨ِحْذَرهُْم َوأَْسلَِحتَهُْم{ ]النساء: 

ا..فَهَ  فَاِت الاتِي قُْلنَا نَص ً  ِذِه اآْليَةُ تَْقتَِضي بُِعُموِمهَا الصِّ

َوقَْد َذَكْرنَا قَْبَل هََذا بِيَِسيٍر فِي بَاِب َمْن نَِسَي َصََلةً فََوَجَد َجَماَعةً يَُصلُّوَن يَُصلِّي َصََلةً 

ِ »أُْخَرى فِي َحِديِث أَبِي بَْكَرةَ َوَجابٍِر  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - أَنا َرُسوَل َّللاا َصلاى  -َصلاى َّللاا

َوهََذا آِخُر فِْعِل « .. بِطَائِفٍَة َرْكَعتَْيِن فِي اْلَخْوِف ثُما َسلاَم، َوبِطَائِفٍَة أُْخَرى َرْكَعتَْيِن ثُما َسلامَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا َدهُ َمَعهُ َولَْم يُْسلِْم إَلا يَْوَم الطاائِِف، ؛ ِْلَنا أَبَا بََكَرةَ َشهِ -َصلاى َّللاا

بَْعَد الطاائِِف َغْيَر تَبُوَك فَقَْط ، فَهَِذِه أَْفَضُل ِصفَاِت َصََلِة  -َعلَْيِه الساََلُم  -َولَْم يَْغُز 

، َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل.. أَ  ا تَأِْخيُرهَا َعْن َوْقتِهَا فَََل اْلَخْوِف لَِما َذَكْرنَا ، َوقَاَل بِهََذا الشاافِِعيُّ ما

ُ تََعالَى فِي تَأِْخيِرهَا َوََل َرُسولُهُ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يَِحلُّ أَْلبَتاةَ؛ ِْلَناهُ لَْم يَْسَمْح َّللاا . -َصلاى َّللاا

ُ تََعالَى: }فَإِْن ِخْفتُْم فَِرَجاَل أَْو ُرْكبَانًا{ ]البقرة:   [ .٨٣٨قَاَل َّللاا

 -قوال الفقهاء:أ

اَد ْبَن ■ صَلة الخوف ركعة.)الحسن وطاوس وسعيد بن جبير واْلَحَكَم ْبَن ُعتَْيبَةَ، َوَحما

 أَبِي ُسلَْيَماَن وهرم بن حيان وقتادة والنخعي وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه(

ُروا َحْيُث  صَلة الخوف َرْكَعتَاِن فَإَِذا لَْم يَْقِدُروا فََرْكَعةٌ َوَسْجَدتَاِن،■ فَإِْن لَْم يَْقِدُروا أَخا

 يَأَْمنُوا.)مكحول(

، فَيَُصلِّي ■  َماُم أَْصَحابَهُ طَائِفَتَْيِن، إْحَداهَُما َخْلفَهُ، َوالثاانِيَةُ ُمَواِجهَةٌ اْلَعُدوا يَُصفا اْْلِ

َماُم بِالطاائِفَِة الاتِي َمَعهُ َرْكَعةً بَِسْجَدتَْيهَا، فَإَِذا قَ  ْت اْْلِ ْكَعِة الثاانِيَِة ثَبََت َواقِفًا َوأَتَما اَم إلَى الرا

ْكَعةَ الاتِي بَقِيَْت َعلَْيهَا، ثُما َسلاَمْت َونَهََضْت فََوقَفَْت بِإَِزاِء الْ  ، هَِذِه الطاائِفَةُ ِْلَْنفُِسهَا الرا َعُدوِّ

ْكَعِة الثا  َماُم فِي ُكلِّ َذلَِك َواقٌِف فِي الرا انِيَِة، َوتَأْتِي الطاائِفَةُ الثاانِيَةُ الاتِي لَْم تَُصلِّ َواْْلِ

ْكَعةَ الثاانِيَةَ بَِسْجَدتَْيهَا، ِهَي لَهُْم أُولَى، َوهِ  َماِم َوتَُكبُِّر، فَيَُصلِّي بِِهْم الرا َي فَتَُصفا َخْلَف اْْلِ
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َماُم َويَتََشهادُ  َماِم ثَانِيَةٌ، ثُما يَْجلُِس اْْلِ َويَُسلُِّم، فَإَِذا َسلاَم قَاَمْت هَِذِه الطاائِفَةُ الثاانِيَةُ فَقََضْت  لِْْلِ

ْكَعةَ الاتِي لَهَا. )سهل بن أبي حثمة رضى َّللا عنه وهو قول مالك(  الرا

َماُم َصفاْيِن: طَائِفَةٌ َخْلفَهُ، َوطَائِفَةٌ بِإَِزاِء اْلَعُدوِّ ■  يَُصلِّي بِاَلاتِي : فَ -َوهَُو أَْن يَُصفاهُْم اْْلِ

ْكَعِة الثاانِيَِة َوقََف، َونَهََضْت الطاائِفَةُ الاتِي َصلاتْ   َخْلفَهُ َرْكَعةً بَِسْجَدتَْيهَا، فَإَِذا قَاَم إلَى الرا

، َوهُْم فِي َصََلتِِهْم بَْعُد.  َمَعهُ فََوقَفُوا بِإَِزاِء اْلَعُدوِّ

ْكَعةَ ثُما تَأْتِي الطاائِفَةُ الاتِي كَ  َماُم الرا َماِم، َويَُصلِّي بِِهْم اْْلِ انَْت بِإَِزاِء اْلَعُدوِّ فَتَُكبُِّر َخْلَف اْْلِ

َصلاْت الثاانِيَةَ لَهُ َوِهَي لَهُْم اْْلُولَى، فَإَِذا َجلََس َوتََشهاَد: َسلاَم، َوتَْنهَُض الطاائِفَةُ الثاانِيَةُ الاتِي 

ْكَعةَ الثا  .َمَعهُ الرا  انِيَةَ، َوهُْم فِي َصََلتِِهْم، فَتَقُِف بِإَِزاِء اْلَعُدوِّ

ْكَعةَ اْْلُولَى فَتَْرِجُع إلَى اْلَمَكاِن الاِذي  َماِم الرا َوتَأْتِي الطاائِفَةُ الاتِي َكانَْت َصلاْت َمَع اْْلِ

ْكَعةَ الاتِي بَقِيَ  َماِم، فَتَْقِضي فِيِه الرا ْت لَهَا، َوتَُسلُِّم، ثُما تَأْتِي فَتَقُِف بِإَِزاِء َصلاْت فِيِه َمَع اْْلِ

.  اْلَعُدوِّ

ْكَعةَ الاتِ  َماِم، فَتَْقِضي فِيِه الرا ي َوتَْرِجُع الطاائِفَةُ الثاانِيَةُ إلَى اْلَمَكاِن الاِذي َصلاْت فِيِه َمَع اْْلِ

ِ ْبِن ُعْتبَةَ ْبِن  ، أََخَذ بِِه أَبُو َحنِيفَةَ بَقِيَْت لَهَا.)روى عن ُعبَْيِد َّللاا َمْسُعوٍد َوإِْبَراِهيَم الناَخِعيِّ

هُ َوأَْصَحابُهُ إَلا أَنا أَبَا يُوُسَف َرَجَع َعْنهُ إَلا أَنا أَبَا َحنِيفَةَ َزاَد ِمْن قِبَِل َرْأيِِه .. : َوِهَي أَنا 

ْكَعةَ الاتِي بَ  قِيَْت َعلَْيهَا بََِل قَِراَءِة َشْيٍء ِمْن اْلقُْرآِن فِيهَا قَاَل: تَْقِضي الطاائِفَةُ اْْلُولَى الرا

ْكَعةَ الاتِي بَقِيَْت َعلَْيهَا بِقَِراَءِة اْلقُْرآِن فِيهَا َوََل بُدا(  ،َوتَْقِضي الطاائِفَةُ الثاانِيَةُ الرا

ُ َعلَ ■  ِ َصلاى َّللاا ْيِه َوَسلاَم .) اْلَحَسِن اللُّْؤلُِؤيِّ ََل تَُصلاى َصََلةُ اْلَخْوِف بَْعَد َرُسوِل َّللاا

 وأبو يوسف(

اِك ْبِن ُمَزاِحٍم، َوُمَجاِهٍد، ■  حا تَْكبِيَرتَاِن فَقَْط تُْجِزئَاِن فِي َصََلِة اْلَخْوِف.)روى عن الضا

 َواْلَحَكِم ْبِن ُعْتبَةَ، َوإِْسَحاَق ْبِن َراْهَوْيِه(

 ََلِة اْلَخْوِف.)روى عن الحكم ومجاهد(تَْكبِيَرةٌ َواِحَدةٌ تُْجِزُئ فِي صَ ■

 -اِلحاديث واآلثار:

َعْن ثَْعلَبَةَ ْبِن َزْهَدَم قَاَل: " ُكناا َمَع َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص بِطَبَِرْستَاَن فَقَاَل: أَيُُّكْم َصلاى َمَع ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا اَل ُحَذْيفَةُ: أَنَا، فَقَاَم ُحَذْيفَةُ َصََلةَ اْلَخْوِف؟ فَقَ  -َصلاى َّللاا

، فََصلاى بِاَلاِذيَن َخْلفَهُ َرْكَعةً،  َوَصفا النااَس َخْلفَهُ َصفاْيِن َصف ًا َخْلفَهُ َوَصف ًا ُمَواِزَي اْلَعُدوِّ

َولَْم يَْقُضوا  َواْنَصَرَف هَُؤََلِء إلَى َمَكاِن هَُؤََلِء، َوَجاَء أُولَئَِك، فََصلاى بِِهْم َرْكَعةً 

".)صحيح ومثله عن زيد بن ثابت وجابر بن عبد َّللا وابن عباس وروى عن ابن 

 عمر(

قال المؤلف: فَإِْن قِيَل: قَْد ُرِوَي ِمْن طَِريِق ُحَذْيفَةَ: أَناهُ أََمَر بِقََضاِء َرْكَعٍة قُْلنَا: هََذا 

اُج ْبُن أَْرطَاةَ، َوهَُو َسا َوايَةُ َعْنهُ.. َوقَاَل بَْعُضهُْم: قَْد ُرِوَي اْنفََرَد بِِه اْلَحجا قِطٌ ََل تَِحلُّ الرِّ

انِيُّ  َعْن ُحَذْيفَةَ َصََلةُ اْلَخْوِف َرْكَعتَْيِن َوأَْربََع َسَجَداٍت؟ قُْلنَا: هََذا ِمْن ِرَوايَِة يَْحيَى اْلِحما

َو َمْجهُوٌل. ثُما لَْو َصحا َذلَِك لََكاَن َوهَُو َضِعيٌف، َعْن َشِريٍك، َوهَُو ُمَدلٌِّس، َوَخِديٍج، َوهُ 

َوهَُو  -َمْقُصوًدا بِِه َصََلةُ إَماِمِهْم بِِهْم َوَكَذلَِك اْلقَْوُل فِي ِرَوايَِة ُسلَْيِم ْبِن ُصلَْيٍع السالُولِيِّ 

 َمْجهُوٌل..
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ِ »َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت ■  ُ َعلَْيهِ  -أَنا َرُسوَل َّللاا َصلاى َصََلةَ اْلَخْوِف  -َوَسلاَم  َصلاى َّللاا

ةً، لَْم يَُصلِّ بِنَا قَْبلَهَا َوََل بَْعَدهَا ، َوهَُو «)َمرا انِيُّ ضعيف() لَْم يَْرِوِه إَلا يَْحيَى اْلِحما

 َضِعيٌف، َعْن َشِريٍك اْلقَاِضي، َوهَُو ُمَدلٌِّس ََل يُْحتَجُّ بَِحِديثِِه(

هَا بُِكلِّ طَائِفٍَة َرْكَعةً إَلا َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنا ■  هُ َصلاى بَِمْن َمَعهُ َصََلةَ اْلَخْوِف، فََصَلا

 أَناهُ لَْم يَْقِض َوََل أََمَر بِاْلقََضاِء.)صحيح ومثله عن أبي موسي اْلشعري(

 َعْن اْبِن َعبااٍس: يُوِمُئ بَِرْكَعٍة ِعْنَد اْلقِتَاِل.)صحيح(■ َ

 991َف ِمْن َطالٍِب لَهُ بَِحقٍّ ََل يَُجوُز لَهُ أَْن يَُصلَِّي َصََلةَ اْلَخْوِف[م]َمْسأَلَةٌ َمْن َخا

، َوََل أَْن  َوََل يَُجوُز أَْن يَُصلَِّي َصََلةَ اْلَخْوِف بِطَائِفَتَْيِن َمْن َخاَف ِمْن طَالٍِب لَهُ بَِحقٍّ

ي َصََلتِهَا بِطَائِفَتَْيِن َعَمًَل لُِكلِّ طَائِفٍَة فِي يَُصلَِّي أَْصًَل بِثَََلِث طََوائَِف فََصاِعًدا؟ ِْلَنا فِ 

 َصََلتِهَا ِهَي َمْنِهياةٌ َعْنهُ إْن َكانَْت بَاِغيَةً 

َوَمْن َعِمَل فِي َصََلتِِه َما لَْم يُْؤَمْر بِِه فَََل َصََلةَ لَهُ، إْذ لَْم يَُصلِّ َكَما أُِمَر؟ َوَكَذلَِك َمْن 

؛ ِْلَناهُ َصلاى َراِكبًا، أَْو  َماِشيًا، أَْو ُمَحاَربًا، أَْو لَِغْيِر اْلقِْبلَِة، أَْو قَاِعًدا َخْوَف طَالٍِب لَهُ بَِحقٍّ

فِي ُكلِّ َذلَِك َعِمَل َعَمًَل قَْد نُِهَي َعْنهُ فِي َصََلتِِه، َوهَُو فِي َكْونِِه َمْطلُوبًا بِبَاِطٍل َعاِمٌل 

قَطُّ بِثَََلِث  -َعلَْيِه الساََلُم  -لَهُ فِي َصََلتِِه تِْلَك؟ َولَْم يَُصلِّ ِمْن ُكلِّ َذلَِك َعَمًَل أُبِيَح 

ََلِة،  -َعلَْيِه الساََلُم  -طََوائَِف، َولَْوََل َصََلتُهُ  بِطَائِفَتَْيِن لََما َجاَز َذلَِك، ِْلَناهُ َعِمَل فِي الصا

ََلِة، إَلا َما أَبَ  .. َوَمْن َصلاى َكَما َذَكْرنَا هَاِربًا َعْن َوََل يَُجوُز َعَمٌل فِي الصا اَحهُ الناصُّ

فًا لِقِتَاٍل أَْو  َكافٍِر أَْو َعْن بَاٍغ بَطَلَْت َصََلتُهُ أَْيًضا، إَلا أَْن يَْنِوَي فِي َمْشيِِه َذلَِك تََحرُّ

ا اْلفَارُّ  بَاِع، َوالنااِر، َواْلَحنَِش،  تََحيًُّزا إلَى فِئٍَة فَتُْجِزئُهُ َصََلتُهُ ِحينَئٍِذ.. َوأَما َعْن السِّ

ْفقَِة، أَْو فَْوِت  ْيِل َوَخْوِف َعطٍَش، َوَخْوِف فَْوِت الرُّ َواْلَمْجنُوِن، َواْلَحيََواِن اْلَعاِدي، َوالسا

ةٌ، ِْلَناهُ لَْم يَْفَعْل فِي َذلَِك إَلا -َمتَاِعِه، أَْو َضََلِل الطاِريِق   َما أُِمَر بِِه..: فََصََلتُهُ تَاما

 ]َصََلة الأُجُمَعة[

 990]َمْسأَلَةٌ َوْقت اْلُجُمَعةَ[م 

َواِل، َوآِخُر َوْقتِهَا:  اْلُجُمَعةُ، ِهَي ظُْهُر يَْوِم اْلُجُمَعِة، َوََل يَُجوُز أَْن تَُصلاى إَلا بَْعَد الزا

 آِخُر َوْقِت الظُّْهِر فِي َسائِِر اْْلَيااِم.

 -أقوال الفقهاء:

َحى: اْلُجُمَعةُ، َواْْلَْضَحى، َواْلفِْطُر.)عطاء( ■  ُكلُّ ِعيٍد ِحيَن يَْمتَدُّ الضُّ

 ُكلُّ ِعيٍد فَهَُو نِْصُف الناهَاِر.)مجاهد(■ 

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ »عن َسلََمةَ ْبِن اْْلَْكَوِع قَاَل ■  ُع َمَع َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوسَ  -ُكناا نَُجمِّ إَذا  -لاَم َصلاى َّللاا

 صحيح(«)َزالَْت الشاْمُس ثُما نَْرِجُع نَتَتَباُع اْلفَْيءَ 

ِ قَاَل ■  ِ »عن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُكناا نَُصلِّي َمَع َرُسوِل َّللاا  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)َساَعٍة؟ قَاَل: َزَواَل الشاْمسِ اْلُجُمَعةَ ثُما نَْرِجُع فَنُِريُح نََواِضَحنَا، قُْلُت: أَيُّ 

من اغتسل يوم »قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة أن رسول َّللا ■ 
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الجمعة غسل الجنابة وراح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما 

قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة 

الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا 

 صحيح(«)خرج اْلمام حضرت المَلئكة يستمعون الذكر

مثل المهجر إلى : »-صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة قال: قال رسول َّللا ■ 

، ثم مثل من الجمعة كمثل من يهدي بدنة، ثم كمن يهدي بقرة، ثم مثل من يهدي شاة

يهدي دجاجة، ثم كمثل من يهدي عصفورا، ثم كمثل من يهدي بيضة، فإذا خرج 

 صحيح(«)اْلمام فجلس طويت الصحف

يِق فَقََضى َصََلتَهُ ■  دِّ ِ ْبِن ِسيََلَن قَاَل: َشِهْدت اْلُجُمَعةَ َمَع أَبِي بَْكٍر الصِّ َعْن َعْبِد َّللاا

ثُما َشِهْدت اْلُجُمَعةَ َمَع ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب فَقََضى َصََلتَهُ  َوُخْطبَتَهُ قَْبَل نِْصِف الناهَارِ 

 َوُخْطبَتَهُ َمَع َزَواِل الشاْمِس.

ْلت ■  ِ ْبِن َسلََمةَ قَاَل: َصلاى بِنَا اْبُن َمْسُعوٍد اْلُجُمَعةَ ُضًحى، َوقَاَل: إناَما َعجا َعْن َعْبِد َّللاا

 لَْيُكْم.)صحيح(بُِكْم َخْشيَةَ اْلَحرِّ عَ 

أَبِي ُسهَْيِل ْبِن َمالٍِك َعْن أَبِيِه قَاَل: ُكْنت أََرى طَْنفََسةً لَِعقِيِل ْبِن أَبِي طَالٍِب تُْطَرُح إلَى ■ 

، فَإَِذا َغشاى الطاْنفََسةَ ُكلاهَا ِظلُّ اْلِجَداِر َخَرَج ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب  ِجَداِر اْلَمْسِجِد اْلَغْربِيِّ

َحى.فَصَ   لاى، ثُما نَْرِجُع بَْعَد َصََلِة اْلُجُمَعِة فَنُقِيُل قَائِلَةَ الضُّ

ُ َعْنهُ  -قال المؤلف: هََذا يُوِجُب أَنا َصََلةَ ُعَمَر  َواِل،  -َرِضَي َّللاا اْلُجُمَعةَ َكانَْت قَْبَل الزا

َواِل، فَإَِذا َزالَْت الشاْمُس َصاَر ِْلَنا ِظلا اْلِجَداِر َما َداَم فِي اْلَغْرِب ِمْنهُ َشْيٌء فَهُ  َو قَْبَل الزا

.  الظِّلُّ فِي اْلَجانِِب الشاْرقِيِّ َوََل بُدا

: فضل التبكير في أول النهار إلى المسجد َلنتظار -قال المؤلف: ففي هذين الحديثين 

 الجمعة؟ وبطَلن قول من منع من ذلك، وقال: إن هذه الفضائل كلها إنما هي لساعة

جعلها ساعات متغايرات  -صلى َّللا عليه وسلم  -واحدة، وهذا باطل، ْلن رسول َّللا 

 -ثانية، وثالثة، ورابعة، وخامسة، فَل يحل ْلحد أن يقول: إنها ساعة واحدة وأيضا 

فإن درج الفضل ينقطع بخروج اْلمام، وخروجه إنما هو قبل النداء، وهم يقولون: إن 

 فساد قولهم.. تلك الساعة مع النداء، فظهر

فنرجع  -صلى َّللا عليه وسلم  -كنا نجمع مع رسول َّللا »عن سلمة بن اْلكوع ■ 

 صحيح(«)وما نجد للحيطان ظَل نستظل به

قال المؤلف: ولم ينف سلمة الظل جملة، إنما نفى ظَل يستظلون به، وهذا إنما يدل 

بن سعد " على قصر الخطبة، وتعجيل الصَلة في أول الزوال، وكذلك قول سهل 

وما كنا نقيل وَل نتغدى إَل بعد صَلة الجمعة " ليس، فيه بيان أن ذلك كان قبل 

 الزوال.

 عن ابن عباس: خرج علينا عمر حين زالت الشمس فخطب يعني، للجمعة.■ 

وعن أبي إسحاق السبيعي: شهدت علي بن أبي طالب يصلي الجمعة إذا زالت، ■ 

 الشمس.)صحيح(
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لِيٍط: أَنا ُعْثَماَن ْبَن َعفااَن َصلاى اْلُجُمَعةَ بِاْلَمِدينَِة َوَصلاى اْلَعْصَر بَِملٍَل َعْن اْبِن أَبِي سَ ■ 

.  قَاَل اْبُن أَبِي َسلِيٍط: َوُكناا نَُصلِّي اْلُجُمَعةَ َمَع ُعْثَماَن َونَْنَصِرُف َوَما لِْلِجَداِر ِظلٌّ

اِن َوِعْشُروَن ِميًَل، َوََل يَُجوُز أَْلبَتاةَ أَْن تَُزوَل قال المؤلف: بَْيَن اْلَمِدينَِة، َوَملٍَل: اْثنَ 

الشاْمُس ثُما يَْخطَُب َويَُصلَِّي اْلُجُمَعةَ ثُما يَْمِشَي هَِذِه اْلَمَسافَةَ قَْبَل اْصفَِراِر الشاْمِس إَلا َمْن 

ِل  َرايَا أَْو َرَكَض َرْكَض اْلبَِريِد اْلُمَؤجا َوبِاْلَحِريِّ أَْن يَُكوَن هََذا؟ َوقَْد طََرَق طَْرَق السا

بَْيِر. ينَا أَْيًضا هََذا َعْن اْبِن الزُّ  ُروِّ

 999]مسألة الجمعة إذا صَلها اثنان فصاعدا ركعتان يجهر فيهما[م

 والجمعة إذا صَلها اثنان فصاعدا ركعتان يجهر فيهما بالقراءة.

 كلها، ْلنها الظهر.ومن صَلهما وحده صَلهما أربع ركعات يسر فيها 

صَلة الجمعة »وقد ذكرنا في باب وجوب قصر الصَلة من كتابنا حديث عمر 

صلى َّللا عليه  -ركعتان، وصَلة المسافر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم 

 « .-وسلم 

قال أبو محمد: وذهب بعض الناس إلى أنها ركعتان للفذ وللجماعة بهذا الخبر قال 

، ْلنه الجمعة: اسم إسَلمي لليوم، لم يكن في الجاهلية، إنما كان يوم علي: وهذا خطأ

الجمعة يسمى في الجاهلية " العروبة " فسمي في اْلسَلم " يوم الجمعة "؛ ْلنه 

يجتمع فيه للصَلة اسما مأخوذا من الجمع، فَل تكون صَلة الجمعة إَل في جماعة 

 ربع كما قدمنا.وإَل فليست صَلة جمعة، إنما هما ظهر، والظهر أ

أنه كان يجهر فيها، وهو عمل أهل  -صلى َّللا عليه وسلم  -وقد ثبت عن رسول َّللا 

إلى اليوم في شرق اْلرض وغربها...  -عليه السَلم  -اْلسَلم، نقل كواف من عهده 

وأما حجتنا فهي ما قد ذكرناه قبل من حديث مالك بن الحويرث أن رسول َّللا: قال 

لَلثنين حكم  -عليه السَلم  -فجعل « فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركماإذا سافرتما »له: 

الجماعة في الصَلة.. فإن ابتدأها إنسان وَل أحد معه ثم أتاه آخر أو أكثر، فسواء أتوه 

: يجعلها جمعة ويصليها -إثر تكبيره فما بين ذلك إلى أن يركع من الركعة اْلولى 

حقها أن تكون ركعتين، وهو قادر على أن ركعتين، ْلنها قد صارت صَلة جمعة، ف

 يجعلها ركعتين بنية الجمعة، وهي ظهر يومه.

: فيقطع الصَلة ويبتدئها صَلة -فإن جاءه بعد أن ركع فما بين ذلك إلى أن يسلم 

جمعة، َل بد من ذلك، ْلنه قد لزمته الجمعة ركعتين، وَل سبيل له إلى أداء ما لزمه 

 وباَّلل تعالى التوفيق. -قد بطل حكمها  من ذلك إَل بقطع صَلته التي

 -أقوال الفقهاء:
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 قول المؤلف هو قول : النخعي والحسن بن حي، وأبي سليمان وأهل الظاهر.■

 الجمعة تكون بخمسين رجَل فصاعدا.)عمر بن عبد العزيز(■ 

 فصاعدا.)الشافعي( -َل جمعة إَل بأربعين رجَل: أحرارا، مقيمين، عقَلء، بالغين ■ 

 ة رجال َل أقل.)عكرمة(سبع■ 

 ثَلثة واْلمام رابعهم .) أبو حنيفة، والليث بن سعد، وزفر، ومحمد بن الحسن(■ 

إذا كان رجَلن واْلمام ثالثهما صلوا الجمع.)الحسن وهو أحد قولي سفيان الثوري ■ 

 وقول أبي يوسف، وأبي ثور(

 -اِلحاديث واآلثار:

لخمسين جمعة إذا كان عليهم على ا»قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ■

 ضعيف() القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة، والقاسم هذا ضعيف(«)إمام

إذا اجتمع ثَلثون رجَل فليؤمروا رجَل يصلي »قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ■

 ضعيف مرسل(«)بهالجمعة

قال:  أنه -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أم عبد َّللا الدوسية وقد أدركت النبي ■ 

ضعيف() معاوية بن «)الجمعة واجبة في كل قرية وإن لم يكن فيهم إَل أربعة»

 يحيى، ومعاوية بن سعيد: مجهوَلن(

لما بلغوا »وهو مجهول  -قال المؤلف: قد روي حديث ساقط عن روح بن غطيف 

 «-صلى َّللا عليه وسلم  -مائتين جمع بهم النبي 

سمع نداء الجمعة ترحم على أبي أمامة  عن ابن كعب بن مالك عن أبيه: أنه إذا■ 

أسعد بن زرارة، فسأله ابنه عن ذلك؟ فقال: إنه أول من جمع بنا في هزم حرة بني 

 بياضة، في نقيع يعرف بنقيع الخضمات ونحن يومئذ أربعون رجَل.)صحيح(

لم يقل: إنه  -صلى َّللا عليه وسلم  -قال المؤلف: وَل حجة له في هذا؛ ْلن رسول َّللا 

تجوز الجمعة بأقل من هذا العدد، نعم والجمعة واجبة بأربعين رجَل وبأكثر من  َل

 أربعين وبأقل من أربعين.

إذا كانوا ثَلثة »قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي سعيد الخدري عن النبي ■ 

 صحيح(«)فليؤمهم أحدهم، وأحقهم باْلمامة أقرقهم

صلى َّللا  -جة لهم فيه، ْلن رسول َّللا قال المؤلف: وهذا خبر صحيح، إَل أنه َل ح

 لم يقل: إنه َل تكون جماعة وَل جمعة بأقل من ثَلثة. -عليه وسلم 
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 999]مسألة المسافر والمقيم والعبد والحر سواء في وجوب الجمعة في سفره[م

المسافر في سفره، والعبد،  -من وجوب الجمعة  -قال ابن حزم:وسواء فيما ذكرنا 

وكل من ذكرنا يكون إماما فيها، راتبا وغير راتب، ويصليها  والحر، والمقيم،

المسجونون، والمختفون ركعتين في جماعة بخطبة كسائر الناس، وتصلى في كل 

قرية صغرت أم كبرت، كان هنالك سلطان أو لم يكن، وإن صليت الجمعة في 

 مسجدين في القرية فصاعدا: جاز ذلك.

يؤم القوم »و « وليؤمكم أكبركم» -ليه وسلم صلى َّللا ع -وقال أيضا: قول النبي 

جمعة من غيرها، وَل مسافرا، وَل عبدا من  -عليه السَلم  -؟ فلم يخص « أقرقهم

حر مقيم، وَل جاء قط عن أحد من الصحابة منع العبد من اْلمامة فيهما، بل قد صح 

يصلي خلفه أسود مملوك أميرا له على الربذة  -رضي َّللا عنه  -أنه كان عبد لعثمان 

رضي َّللا عنه وغيره من الصحابة الجمعة.. قال َّللا تعالى: }إذا نودي  -أبو ذر 

[ ٨للصَلة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر َّللا وذروا البيع ذلكم خير لكم{ ]الجمعة: 

فلم يقل عز وجل: في موضع وَل موضعين وَل أقل، وَل أكثر }وما كان ربك نسيا{ 

 [ ..٦٤]مريم: 

 -لفقهاء:أقوال ا

وعمم سعيد بن   قول المؤلف هو قول:عمر بن عبد العزيز والزهري وعكرمة■

 المسيب، وعمرو بن شعيب وجوب الجمعة على كل من سمع النداء.

 َل جمعة على عبد، وَل مسافر.) أبو حنيفة، ومالك، والشافعي(■ 

شغله تجب الجمعة على العبد الذي يؤدي الخراج وَل تجب على من َل يؤديه أو ■

 عمل سيده.)قتادة(

تجوز إمامة المسافر، والعبد في الجمعة.) أبو حنيفة، والشافعي، وأبو سليمان ■

 وأصحابهم ومنع مالك من ذلك(

تكون الجمعة في أكثر من مسجد في الموضع الواحد.)عطاء وعمر بن دينار وأبو ■

 سليمان وهو قول المؤلف(

 البنيان.)مالك(َل تكون الجمعة إَل في قرية متصلة ■ 

 َلتكون الجمعة إَل في موضع واحد في المصر.)مالك والشافعي(■

َل تجزئ الجمعة إَل في موضع واحد من المصر، إَل أن يكون جانبان بينهما نهر، ■ 

 فيجزئ أن يجمع في كل جانب منهما.)أبو يوسف(
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ة الجمعة تجزئ في موضعين في المصر، وَل تجزئ في ثَلثة مواضع.)أبو حنيف■ 

 ومحمد بن الحسن وروى عن أبي يوسف أيضا(

تجوز صَلة الجمعة في مسجدين شريطة أَل يكون بين الجامعين أقل من ثَلثة ■

 أميال.)المالكية(

 -اِلحاديث واآلثار:

جمع بأصحابه  -صلى َّللا عليه وسلم  -بلغني أن رسول َّللا »عن ابن جريج قال ■ 

 ل(ضعيف مرس«)في سفر، وخطبهم يتوكأ على عصا

لم يجهر في صَلة  -صلى َّللا عليه وسلم  -رسول َّللا »قال المؤلف: واحتجوا بأن 

قال علي: وهذه جرأة عظيمة وما روى قط أحد: أنه « الظهر بعرفة، وكان يوم جمعة

لم يجهر لما  -عليه السَلم  -لم يجهر فيها.. وحتى لو صح لهم أنه  -عليه السَلم  -

ن الجهر ليس فرضا، ومن أسر في صَلة جهر، أو كان لهم في ذلك حجة أصَل.. ْل

 جهر في صَلة سر، فصَلته تامة..

عن أبي هريرة: أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن الجمعة وهم ■ 

 بالبحرين؟ فكتب إليهم: أن جمعوا حيثما كنتم.)صحيح(

 عن علي بن أبي طالب: َل جمعة على مسافر.)صحيح(■ 

 : َل جمعة وَل تشريق إَل في مصر جامع.)صحيح(-نه رضي َّللا ع -عن علي ■ 

 عن أنس: أنه كان بنيسابور سنة أو سنتين فكان َل يجمع.)صحيح(■ 

 عن عبد الرحمن بن سمرة: أنه كان بكابل شتوة أو شتوتين فكان َل يجمع.)صحيح(■

 999]مسألة ليس للسيد منع عبده من حضور الجمعة[م

جمعة، ْلنه إذ قد ثبت أنه مدعو إليها فسعيه إليها وليس للسيد منع عبده من حضور ال

 فرض، كما أن الصَلة فرض وَل فرق.

وَل يحل له منعه من شيء من فرائضه، قال تعالى: }أَل لعنة َّللا على الظالمين{ 

 [ .٥٨[ }الذين يصدون عن سبيل َّللا{ ]هود: ٥٩]هود: 

صية إنما الطاعة في َل طاعة في مع: »-صلى َّللا عليه وسلم  -وقال رسول َّللا 

 « الطاعة

 999]مسألة َل جمعة على معذور بمرض[م
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وَل جمعة على معذور بمرض، أو غير ذلك من اْلعذار، وَل على النساء، فإن 

 حضر هؤَلء صلوها ركعتين.

ْلن الجمعة كسائر الصلوات تجب على من وجبت عليه سائر الصلوات في 

يسقط اْلجابة إلى غيرها وَل فرق فإن ويسقط اْلجابة من اْلعذار ما  -الجماعات 

 -حضرها المعذور فقد سقط العذر، فصار من أهلها وهي ركعتان كما قال رسول َّللا 

ولو صَلها الرجل المعذور بامرأته صَلها ركعتين، وكذلك  -صلى َّللا عليه وسلم 

 لو صَلها النساء في جماعة.

 999]مسألة المجيء إلى الجمعة[م

لجمعة من كان منها بحيث إذا زالت الشمس وقد توضأ قبل ذلك ويلزم المجيء إلى ا

دخل الطريق إثر أول الزوال ومشى مترسَل ويدرك منها ولو السَلم، سواء سمع 

النداء أو لم يسمع، فمن كان بحيث إن فعل ما ذكرنا لم يدرك منها وَل السَلم لم 

.. َوقَْد ُرِوَي أَنا أَْهَل ِذي يلزمه المجيء إليها، سمع النداء أو لم يسمع، وهو قول ربيعة

ُعوَن َمَعهُ  ، َوِهَي َعلَى أَْكثََر ِمْن ثَََلثَِة أَْميَاٍل، َولَْيَس -َعلَْيِه الساََلُم  -اْلُحلَْيفَِة َكانُوا يَُجمِّ

 -قَْد ُرِوَي أَناهُ أَْوَجَب َذلَِك َعلَْيِهْم فَْرًضا، بَْل  -َعلَْيِه الساََلُم  -فِي َذلَِك َدلِيٌل َعلَى أَناهُ 

ا َمْن قَاَل: تَِجُب َعلَى َمْن َسِمَع  -َعلَْيِه الساََلُم  أُِذَن لَهُْم فِي أَْن ََل يَُصلُّوهَا َمَعهُ.. َوأَما

ِن -النَِّداَء  يِح لَهُ إلَى  -: فَإِنا النَِّداَء قَْد ََل يَْسَمُعهُ لَِخفَاِء َصْوِت اْلُمَؤذِّ ِجهٍَة أَْو لَِحْمِل الرِّ

ا، َوقَْد يَْسَمُع َعلَى أَْميَاٍل  أُْخَرى، أَْو لَِحَوالٍَة َرابِيٍَة ِمْن اْْلَْرِض ُدونَهُ َمْن َكاَن قَِريبًا ِجد ً

يُح تَْحِمُل  ُن َصيِّتًا َوالرِّ ُن فِي اْلَمنَاِر َواْلقَْريَةُ فِي َجبٍَل، َواْلُمَؤذِّ َكثِيَرٍة إَذا َكاَن اْلُمَؤذِّ

ُروَرِة نَْدِري أَنا َصْوتَهُ؟ وَ  ِ »بِالضا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَْوَل َرُسوِل َّللاا : أَتَْسَمُع -َصلاى َّللاا

ََلِة اْلَمْدُعوِّ إلَْيهَا، ََل « النَِّداَء؟ قَاَل: نََعْم، قَاَل: أَِجبْ  َجابَِة لُِحُضوِر الصا أَناهُ إناَما أََمَرهُ بِاْْلِ

  يُْدِرُك ِمْنهَا َشْيئًا، هََذا َمْعلُوٌم يَقِينًا..َمْن يُوقُِن أَناهُ ََل 

َلِة ِمْن يَْوِم اْلُجُمَعِة فَا َ تََعالَى قَْد قَاَل: }يَا أَيُّهَا الاِذيَن آَمنُوا إَِذا نُوِدَي لِلصا ْسَعْوا فََوَجْدنَا َّللاا

ِ َوَذُروا اْلبَْيَع{ ]الجمعة:   [ .٨إِلَى ِذْكِر َّللاا

ُ تََعالَى الساْعَي إلَْيهَا إَذا نُوِدَي لَهَا، ََل قَْبَل َذلَِك، َولَْم يَْشتَِرْط تََعالَى َمْن َسِمَع فَاْفتََرَض  َّللاا

ْن لَْم يَْسَمْعهُ، َوالنَِّداُء لَهَا إناَما هَُو إَذا َزالَْت الشاْمُس..  النَِّداَء ِمما

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

 ان من الجامع بمقدار ذي الحليفة من المدينة.)قتادة(تجب الجمعة على كل من ك■ 

 تؤتى الجمعة من فرسخين.)النخعي(■ 

 تَِجُب اْلُجُمَعةُ َعلَى َمْن َكاَن ِمْن اْلِمْصِر َعلَى ثَََلثَِة أَْميَاٍل.)مالك والليث(■ 
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 تُْؤتَى اْلُجُمَعةُ َعلَى أَْربََعِة أَْميَاٍل.)ابن المنكدر(■ ■ 

من حيث إذا صَلها ثم خرج أدركه الليل في منزله.) أبو هريرة، تؤتى الجمعة ■ 

وأنس، وابن عمر، ونافع، وعكرمة، والحكم، وعطاء، وعن الحسن، وقتادة، وأبي 

).  ثور َوهَُو قَْوُل اْْلَْوَزاِعيِّ

ِ ْبِن َعْمرِ ■  و ْبِن اْلَعاِص، تَِجُب اْلُجُمَعةُ َعلَى َمْن َسِمَع النَِّداَء.) َوُرِوَي َعْن َعْبِد َّللاا

َوَعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َوَعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َوبِِه يَقُوُل أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاُق ْبُن 

 َراْهَوْيِه(

ا َمْن َكاَن َخاِرَج اْلِمْصِر، فََمْن َكاَن بَِحْيُث ■  تَِجُب َعلَى أَْهِل اْلِمْصِر َوإِْن َعظَُم، َوأَما

َمُع النَِّداَء فََعلَْيِه أَْن يُِجيَب َوَمْن َكاَن بَِحْيُث ََل يَْسَمُع النَِّداَء لَْم تَْلَزْمهُ يَسْ 

 اْلُجُمَعةُ.)الشافعي(

َوََل تَْلَزُم َمْن َكاَن  -َسِمُعوا النَِّداَء أَْو لَْم يَْسَمُعوا  -تَْلَزُم اْلُجُمَعةُ َجِميَع أَْهِل اْلِمْصِر ■ 

 ْصِر، َسِمَع النَِّداَء أَْو لَْم يَْسَمْع.)أبو حنيفة وأصحابه(َخاِرَج اْلمِ 

 -اِلحاديث واآلثار:

عن سليمان بن موسى: أن معاوية كان يأمر على المنبر في خطبته أهل فاءين فمن ■ 

 دونها بحضور الجمعة، وهم على أربعة وعشرين ميَل من دمشق.)صحيح(

ى خمسة عشر ميَل بحضور عن معاذ بن جبل: أنه كان يأمر من كان عل■

 الجمعة.)صحيح(

َعْن أَبِي ُعبَْيٍد َمْولَى اْبِن أَْزهََر قَاَل: َشِهْدت اْلِعيَد َمَع ُعْثَماَن ْبِن َعفااَن فََصلاى ثُما ■ 

الِيَِة أَْن َخطََب فَقَاَل: إناهُ قَْد اْجتََمَع لَُكْم فِي يَْوِمُكْم هََذا ِعيَداِن، فََمْن أََحبا ِمْن أَْهِل اْلعَ 

 يَْنتَِظَر اْلُجُمَعةَ فَْليَْنتَِظْرهَا، َوَمْن أََحبا أَْن يَْرِجَع فَْليَْرِجْع، فَقَْد أَِذْنت لَهُ.)صحيح(

 قال المؤلف: لَْو َكاَن َذلَِك ِعْنَدهُ فَْرًضا َعلَْيِهْم لََما أَِذَن لَهُْم فِي تَْرِكهَا.

َماُم بَعْ   999َد اِْلََذاِن َوتََماِمِه بِاْلُخْطبَِة يَْوم اْلُجُمَعةَ[م]َمْسأَلَةٌ يَْبتَِدُئ اْْلِ

َماُم  بِاْلُخْطبَِة فَيَْخطُُب َواقِفًا ُخْطبَتَْيِن يَْجلُِس بَْينَهَُما  -بَْعَد اْْلََذاِن َوتََماِمِه  -َويَْبتَِدُئ اْْلِ

هَا إَماٌم  هَا َرْكَعتَْيِن َجْهًرا َوََل ِجْلَسةً، َولَْيَسْت اْلُخْطبَةُ فَْرًضا، فَلَْو َصَلا ُدوَن ُخْطبٍَة َصَلا

 َ بُدا َونَْستَِحبُّ لَهُ أَْن يَْخطُبَهَُما َعلَى أَْعلَى اْلِمْنبَِر ُمْقبًَِل َعلَى النااِس بَِوْجِهِه، يَْحَمُد َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -تََعالَى، َويَُصلِّي َعلَى َرُسولِِه  ُر النااَس بِاآْلِخَرِة، َويَأُْمُرهُْم َويُذَ  -َصلاى َّللاا كِّ

ا يَقَُع َعلَْيِه اْسُم ُخْطبٍَة أَْجَزأَهُ، َولَْو َخطََب  بَِما يَْلَزُمهُْم فِي ِدينِِهْم ،َوَما َخَطَب بِِه ِمما

لِّْم َعلَْيِهْم إَذا قَاَم فَْليُسَ  -بُِسوَرٍة يَْقَرُقهَا: فََحَسٌن فَإِْن َكاَن لَْم يَُسلِّْم َعلَى النااِس إْذ َدَخَل 

هَا  -َعلَْيِه الساََلُم  -َعلَى اْلِمْنبَر.. فَإِْن قَالُوا: لَْم يَُصلِّهَا   -قَطُّ إَلا بُِخْطبٍَة قُْلنَا: َوََل َصَلا
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َك فَْرًضا ََل تَِصحُّ قَطُّ إَلا بُِخْطبَتَْيِن قَائًِما يَْجلُِس بَْينَهَُما، فَاْجَعلُوا ُكلا َذلِ  -َعلَْيِه الساََلُم 

 اْلُجُمَعةُ إَلا بِِه..

 -أقوال الفقهاء:

اْلُخْطبَةُ فَْرٌض ََل تُْجِزُئ َصََلةُ اْلُجُمَعِة إَلا بِهَا، َواْلُوقُوُف فِي اْلُخْطبَِة فَْرٌض ، وإْن ■ 

ْم يَْخطُْب لَْم يُْجِزِه.)أبو َخطََب َجالًِسا أَْجَزأَهُ، َوإِْن َخَطَب ُخْطبَةً َواِحَدةً أَْجَزأَهُ، َوإِْن لَ 

 حنيفة ومالك(

ََلةُ،وتجوز الخطبة قاعدا.)الشافعي(■   إْن َخَطَب ُخْطبَةً َواِحَدةً لَْم تُْجِزِه الصا

َمْن لَْم يُْدِرْك اْلُخْطبَةَ يَْوَم اْلُجُمَعِة لَْم يَُصلِّهَا إَلا أَْربًَعا، ِْلَنا اْلُخْطبَةَ أُقِيَمْت َمقَاَم ■ 

 ْكَعتَْيِن.) َعطَاٌء، َوطَاُوٌس، َوُمَجاِهٌد(الرا 

 َمْن لَْم يَْخطُْب يَْوَم اْلُجُمَعِة َصلاى َرْكَعتَْيِن َعلَى ُكلِّ َحاٍل.)الحسن البصري(■ 

 تجزئ عن الخطبة تكبيرة.)أبو حنيفة(■

 اْلُخْطبَةُ: ُكلُّ َكََلٍم ِذي بَاٍل.)مالك(■ 

 -اآليات واِلحاديث واآلثار:

وا إِلَْيهَا َوتََرُكوَك قَائًِما{ ]الجمعة: ■  ِ تََعالَى: }َوإَِذا َرأَْوا تَِجاَرةً أَْو لَْهًوا اْنفَضُّ قَْوِل َّللاا

٥٥. ] 

ِ تََعالَى لِتَْرِكِهْم لِنَبِيِِّه  : إيَجاٌب -قَائًِما  -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: َولَْيَس فِي إْنَكاِر َّللاا

 يَاِم فِي اْلُخْطبَِة، َوََل لِفَْرِض اْلُخْطبَِة..لِفَْرِض اْلقِ 

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا يَْخطُُب يَْوَم اْلُجُمَعِة  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)قَائًِما ثُما يَْجلُِس، ثُما يَقُوُم، َكَما يَْفَعلُوَن اْليَْومَ 

ينَا َعْن ُعْثَماَن، َوُمَعاِويَةَ، أَناهَُما َكانَا يَْخطُبَاِن َجالَِسْيِن.قال المؤلف: وَ   قَْد ُروِّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َجابٍِر أَناهُ قَاَل " َمْن أَْخبََرك أَنا َرُسوَل َّللاا َخطََب  -َصلاى َّللاا

 َجالًِسا فَقَْد َكَذَب.)صحيح(

ْكَعتَْيِن، فََمْن َعْن َعْمِرو ْبِن ُشعَ ■  ْيٍب: أَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب قَاَل: اْلُخْطبَةُ َمْوِضُع الرا

 فَاتَْتهُ اْلُخْطبَةُ َصلاى أَْربًَعا.)ضعيف مرسل(

 ■ ِ َصلاى  -َعْن اْبنٍَة لَِحاِرثَةَ ْبِن النُّْعَماِن قَالَْت " َما َحفِْظت )ق( إَلا ِمْن فِي َرُسوِل َّللاا

 ُ ِ  - َعلَْيِه َوَسلاَم َّللاا ُ  -يَْخطُُب بِهَا ُكلا ُجُمَعٍة، َوَكاَن تَنُّوُرنَا َوتَنُّوُر َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

 َواِحًدا ".)صحيح( -َعلَْيِه َوَسلاَم 
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 واستدل بها المؤلف على قوله بجواز الخطبة بالسورة من القرآن.

 999ةَ[م]َمْسأَلَةٌ إطَالَةُ ُخْطبَِة اْلُجُمعَ 

هُ َوََل تَُجوُز إطَالَةُ اْلُخْطبَِة، فَإِْن قََرأَ فِيهَا بُِسوَرٍة فِيهَا َسْجَدةٌ أَْو آيٍَة فِيهَا َسْجَدةٌ فَنَْستَِحبُّ لَ 

 أَْن يَْنِزَل فَيَْسُجَد َوالنااُس، فَإِْن لَْم يَْفَعْل فَََل َحَرَج.

 -اِلحاديث واآلثار:

ا نََزَل قُْلنَا: يَا أَبَا اْليَْقظَاِن، لَقَْد قَاَل أَبُو َوائٍِل: ■  اُر ْبُن يَاِسٍر فَأَْوَجَز َوأَْبلََغ، فَلَما َخَطبَنَا َعما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَْبلَْغت َوأَْوَجْزت فَلَْو ُكْنت تَنَفاْست فَقَاَل إنِّي َسِمْعت َرُسوَل َّللاا  -َصلاى َّللاا

ََلةَ إنا طُوَل صَ »يَقُوُل:  ُجِل َوقَِصِر ُخْطبَتِِه َمئِناةٌ ِمْن فِْقِهِه، فَأَِطيلُوا الصا ََلِة الرا

 )صحيح(« َواْقُصُروا اْلُخْطبَةَ، فَإِنا ِمْن اْلبَيَاِن ِسْحًرا

ََلةَ َواْقُصُروا هَِذِه اْلُخطََب.)صحيح(■   قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: أَْحِسنُوا هَِذِه الصا

ِ »يٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل َعْن أَبِي َسعِ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قََرأَ َرُسوُل َّللاا َعلَى اْلِمْنبَِر  -َصلاى َّللاا

ْجَدةَ نََزَل فََسَجَد َوَسَجَد النااُس َمَعهُ   صحيح(«)ص فَلَِما بَلََغ السا

َرةَ اْلَحجِّ َعلَى اْلِمْنبَِر َعْن َصْفَواَن ْبِن ُمْحِرٍز: أَنا أَبَا ُموَسى اْْلَْشَعِريا قََرأَ ُسو■ 

 بِاْلبَْصَرِة فََسَجَد بِالنااِس َسْجَدتَْيِن.)صحيح(

َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه: أَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب قََرأَ الساْجَدةَ َوهَُو َعلَى اْلِمْنبَِر ■ 

َمَعهُ، ثُما قََرأَهَا يَْوَم اْلُجُمَعِة اْْلُْخَرى فَتَهَيائُوا يَْوَم اْلُجُمَعِة، ثُما نََزَل فََسَجَد فََسَجُدوا 

َ لَْم يَْكتُْبهَا َعلَْينَا إَلا أَْن نََشاء.)صحيح( ُجوِد، فَقَاَل ُعَمُر: َعلَى ِرْسلُِكْم، إنا َّللاا  لِلسُّ

ِ ْبِن اْلهَِديِر ■  أَناهُ َشِهَد ُعَمُر ْبُن  -النااِس َوَكاَن ِمْن ِخيَاِر  -َعْن َربِيَعةَ ْبِن َعْبِد َّللاا

ْجَدةَ نََزَل فََسَجَد  اْلَخطااِب قََرأَ يَْوَم اْلُجُمَعِة َعلَى اْلِمْنبَِر ُسوَرةَ الناْحِل، َحتاى إَذا َجاَء السا

ْجَدةَ قَاَل: يَا َوَسَجَد النااُس َمَعهُ، َحتاى إَذا َكانَْت اْلُجُمَعةُ اْلقَابِلَةُ قََرأَ بِهَا، َحتاى إَذا  َجاَء السا

ُجوِد، فََمْن َسَجَد فَقَْد أََصاَب، َوَمْن لَْم يَْسُجْد فَََل َحَرَج َعلَْيِه فَلَ  ْم أَيُّهَا النااُس، إناَما نَُمرُّ بِالسُّ

 يَْسُجْد ُعَمُر.)صحيح(

اَر ْبَن يَاِسٍر قََرأَ يَْوَم اْلُجمُ ■  َعِة َعلَى اْلِمْنبَِر }إَِذا الساَماُء َعْن ِزرِّ ْبِن ُحبَْيِش أَنا َعما

 [ ثُما نََزَل فََسَجَد.)صحيح(٥اْنَشقاْت{ ]اَلنشقاق: 

َمام يخطب يَْوم اْلُجُمَعةَ[م  992]َمْسأَلَةٌ اْلَكََلم َواْْلِ

ةَ أَْن ََل يَ  -َسِمَع اْلُخْطبَةَ أَْو لَْم يَْسَمْع  -َوفَْرٌض َعلَى ُكلِّ َمْن َحَضَر اْلُجُمَعةَ  تََكلاَم ُمدا

َماِم بَِشْيٍء أَْلبَتاةَ، إَلا التاْسلِيَم إْن َدَخَل ِحينَئٍِذ، َوَردا الساََلَم َعلَى َمْن َسلاَم ِمما  ْن ُخْطبَِة اْْلِ

دا  َ، َوالرا َ تََعالَى إْن َعطََس، َوتَْشِميَت اْلَعاِطِس إْن َحِمَد َّللاا َعلَى  َدَخَل ِحينَئٍِذ، َوَحِمَد َّللاا
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ََلةَ َعلَى النابِيِّ  ِت، َوالصا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلُمَشمِّ ََلِة  -َصلاى َّللاا إَذا أََمَر اْلَخِطيُب بِالصا

َمامِ  ، َوُمَجاَوبَةَ اْْلِ َماِم فِي اْلَحاَجِة تَِعنُّ  َعلَْيِه، َوالتاأِْميَن َعلَى ُدَعائِِه، َواْبتَِداَء ُمَخاَطبَِة اْْلِ

َماُم بِاْلَكََلِم فِي أَْمٍر َما فَقَْط، َوََل يَِحلُّ أَْن يَقُوَل أََحٌد ِحينَئٍِذ لَِمْن يَتََكلاُم ِمما  : -ْن اْبتََدأَهُ اْْلِ

اْنِصْت، َولَِكْن يُِشيُر إلَْيِه أَْو يَْغِمُزهُ، أَْو يَْحِصبُهُ َوَمْن تََكلاَم بَِغْيِر َما َذَكْرنَا َذاِكًرا َعالًِما 

ِ تََعالَى َوََل ِمْن بِ  الناْهِي فَََل ُجُمَعةَ لَهُ فَإِْن أَْدَخَل اْلَخِطيُب فِي ُخْطبَتِِه َما لَْيَس ِمْن ِذْكِر َّللاا

َماُم بَْيَن اْلُخْطبَتَْيِن فَاْلكَ  َعاِء اْلَمأُْموِر بِِه فَاْلَكََلُم ُمبَاٌح ِحينَئٍِذ، َوَكَذلَِك إَذا َجلََس اْْلِ ََلُم الدُّ

ةَ حِ  ََلِة أَْيًضا، َوََل يَُجوُز اْلَمسُّ لِْلَحَصى ُمدا ينَئٍِذ ُمبَاٌح، َوبَْيَن اْلُخْطبَِة َواْبتَِداِء الصا

َماُم فِي ُخْطبَتِِه َمْدَح َمْن ََل َحاَجةَ بِاْلُمْسلِِميَن إلَى َمْدِحِه، أَْو  ا إَذا أَْدَخَل اْْلِ اْلُخْطبَِة.. َوأَما

: فَلَْيَس هََذا ِمْن اْلُخْطبَِة، فَََل -َوفُُضوٌل ِمْن اْلقَْوِل، أَْو َذما َمْن ََل يَْستَِحقُّ  ُدَعاًء فِيِه بَْغيٌ 

ْنَصاُت لَِذلَِك، بَْل تَْغيِيُرهُ َواِجٌب إْن أَْمَكَن.  يَُجوُز اْْلِ

 -أقوال الفقهاء:

 بير(َل بَأًْس بِاْلَكََلِم إَذا لَْم يَْسَمْع اْلُخْطبَةَ.)عروة بن الز■ 

ُت اْلَعاِطَس ■  اَد ْبَن  -يَُسلُِّم، َويَُردُّ الساََلَم، َويَُشمِّ َماُم يَْخطُُب.)الحسن والنخعي َحما َواْْلِ

اِق، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل،  زا ، َوَعْبِد الرا أَبِي ُسلَْيَماَن، َواْلَحَكَم ْبَن ُعتَْيبَةَ َوهَُو قَْوُل الشاافِِعيِّ

 َراْهَوْيِه، َوأَبِي ُسلَْيَماَن َوأَْصَحابِِهْم( َوإِْسَحاَق ْبنِ 

ِ ْبِن ُعَمَر(■ ، َوَسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاا ْعبِيِّ  رد السَلم في الخطبة جائز.) الشا

■) ُد ْبُن َعلِيٍّ ٍد، َوُمَحما  يرد السَلم يوم الجمعة في نفسه.) اْلقَاِسُم ْبُن ُمَحما

شمت العاطس في نفسه وإن كان َل يسمعها إذا كان يسمع الخطبة يرد السَلم وي■

 يشمته ويرد عليه ويسمعه.)عطاء(

 -اِلحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َسْلَماَن اْلفَاِرِسيِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا َما ِمْن َرُجٍل : »-َصلاى َّللاا

يَْخُرُج إلَى اْلُجُمَعِة فَيُْنِصُت َحتاى يَْقِضَي َصََلتَهُ إَلا َكاَن يَتَطَهاُر يَْوَم اْلُجُمَعِة َكَما أُِمَر ثُما 

 صحيح(«)َكفااَرةً لَِما َكاَن قَْبلَهُ ِمْن اْلُجُمَعةِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا أَ فَأَْحَسَن : »-َصلاى َّللاا َمْن تََوضا

وَء ثُما أَتَى اْلُجُمَعةَ فَاْستََمَع َوأَْنَصَت ُغفَِر لَهُ َما بَْينَهُ َوبَْيَن اْلُجُمَعِة َوِزيَاَدةُ ثَََلثَِة اْلُوضُ 

 صحيح(«)أَيااٍم، َوَمْن َمسا اْلَحَصا فَقَْد لََغا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلا  -أَنا أَبَا هَُرْيَرةَ قال أَنا َرُسوَل َّللاا إَذا قُْلَت لَِصاِحبَِك »قَاَل:  -َم َصلاى َّللاا

َماُم يَْخطُُب فَقَْد لََغْوتَ   صحيح(«)يَْوَم اْلُجُمَعِة: أَْنِصْت َواْْلِ
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ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َكاَن يَْقَرأُ ُسوَرةً َعلَى  -َصلاى َّللاا

ا  اْلِمْنبَِر فَقَاَل أَبُو َذرٍّ  ، فَلَما وَرةُ؟ فَأَْعَرَض َعْنهُ أُبَيٌّ ِْلُبَيِّ ْبِن َكْعٍب: َمتَى نََزلَْت هَِذِه السُّ

: َما لََك ِمْن َصََلتَِك إَلا َما لََغْوَت، فََدَخَل أَبُو  قََضى َصََلتَهُ قَاَل أُبَي  ْبُن َكْعٍب ِْلَبِي َذرٍّ

 ِ ُ عَ  -َذرٍّ َعلَى َرُسوِل َّللاا فَأَْخبََرهُ بَِذلَِك فَقَاَل: َصَدَق أُبَي  ْبُن  -لَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

 صحيح(«)َكْعبٍ 

ِ اْلُمَزنِيا َكاَن بَِمكاةَ فََجاَء كريه ■  : أَنا َعْلقََمةَ ْبَن َعْبِد َّللاا ِ اْلُمَزنِيِّ َعْن بَْكِر ْبِن َعْبِد َّللاا

َماُم يَْخطُُب يَْوَم اْلُجُمَعِة، فَقَ  اَل لَهُ: َحبَْست اْلقَْوَم قَْد اْرتََحلُوا، فَقَاَل لَهُ: ََل تَْعَجْل َحتاى َواْْلِ

ا أَْنت فَََل  ا َصاِحبُك فَِحَماٌر، َوأَما ا قََضى َصََلتَهُ قَاَل لَهُ اْبُن ُعَمَر: أَما نَْنَصِرَف، فَلَما

 ُجُمَعةَ لَك.)صحيح(

: أَنا َرُجًَل ■  ا  َعْن إْبَراِهيَم الناَخِعيِّ َماُم يَْخطُُب، فَلَما ِ ْبَن َمْسُعوٍد آيَةً َواْْلِ اْستَْفتََح َعْبَد َّللاا

 َصلاى قَاَل: هََذا َحظُّك ِمْن َصََلتِك.)صحيح(

ْن قَاَل: َمْعنَى هََذا  قال المؤلف: َوَعلَْيِه إَعاَدتُهَا فِي اْلَوْقِت، ِْلَناهُ لَْم يَُصلِّهَا َواْلَعَجُب ِمما

.أَناهُ بَ  ٍد: َوإَِذا بَطََل أَْجُرهُ فَقَْد بَطََل َعَملُهُ بََِل َشكٍّ  طََل أَْجُرهُ قَاَل أَبُو ُمَحما

َعْن نَافٍِع: أَنا اْبَن ُعَمَر َحَصَب َرُجلَْيِن َكانَا يَتََكلاَماِن يَْوَم اْلُجُمَعِة، َوأَناهُ َرأَى َسائًَِل ■ 

ُجِل يَْوَم اْلُجُمَعِة: أَْن  يَْسأَُل يَْوَم اْلُجُمَعِة فََحَصبَهُ، َوأَناهُ َكاَن يُوِمُئ إلَى الرا

 اُْسُكْت.)صحيح(

، َوأَبَا بُْرَدةَ ْبَن أَبِي ُموَسى اْْلَْشَعِريا يَتََكلاَماِن ■  ْعبِيا َعْن ُمَجالٍِد قَاَل: َرأَْيت الشا

 ُ ُ َولََعَن َّللاا اُج يَْخطُُب ِحيَن قَاَل: لََعَن َّللاا ، فَقُْلت: أَتَتََكلاَماِن فِي اْلُخْطبَِة؟ فَقَاََل: لَْم َواْلَحجا

 نُْؤَمْر بِأَْن نُْنِصَت لِهََذا.)صحيح(

بَْيِر  اُج َوُخطَبَاُقهُ يَْلَعنُوَن َعلِي ًا، َواْبَن الزُّ ُ َعْنهُْم  -قال المؤلف: َكاَن اْلَحجا  -َرِضَي َّللاا

 َولُِعَن ََلِعنُهُْم.

ِ َعْن أَبِي هُرَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا إَذا اْنتَهَى أََحُدُكْم : »-َصلاى َّللاا

إلَى اْلَمْجلِِس فَْليَُسلِّْم، فَإَِذا أََراَد أَْن يَقُوَم فَْليَُسلِّْم، فَلَْيَسْت اْْلُولَى بِأََحقا ِمْن 

 صحيح(«)اآْلِخَرةِ 

ِ َعْن َسالِِم ْبِن ُعبَيْ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ٍد قَاَل: إناهُ َسِمَع َرُسوَل َّللاا إَذا »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

 ُ ُ، َوْليَُردا َعلَْيِهْم: يَْغفُِر َّللاا َ، َوْليَقُْل لَهُ َمْن ِعْنَدهُ: يَْرَحُمَك َّللاا  لَنَا َعطََس أََحُدُكْم فَْليَْحَمْد َّللاا

 صحيح(«)َولَُكمْ 
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ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النابِيِّ َعْن ■  إَذا َعطََس أََحُدُكْم فَْليَقُْل: »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

 ُ ُ، َويَقُوُل هَُو: يَْهِديُكْم َّللاا ِ َعلَى ُكلِّ َحاٍل، َوْليَقُْل أَُخوهُ أَْو َصاِحبُهُ: يَْرَحُمَك َّللاا  اْلَحْمُد َّلِلا

 صحيح(«)لَُكمْ َويُْصلُِح بَا

ْنَصاِت فِي اْلُخْطبَِة، َوَصحا  قال المؤلف :فَإِْن قِيَل: قَْد َصحا الناْهُي َعْن اْلَكََلِم َواْْلَْمُر بِاْْلِ

ِه، فَقَالَ  ِ تََعالَى ِعْنَد اْلُعطَاِس َوتَْشِميتِِه ِعْنَد َذلَِك َوَردِّ ِه، َوبَِحْمِد َّللاا ََلِم َوَردِّ  اْْلَْمُر بِالسا

ِه َواْلَحْمدِ  ََلِم َوَردِّ ْنَصاِت فِي اْلُخْطبَِة إَلا َعْن السا  قَْوٌم: إَلا فِي اْلُخْطبَِة، َوقُْلتُْم أَْنتُْم: بِاْْلِ

، فََمْن لَُكْم بِتَْرِجيِح اْستِْثنَائُِكْم َوتَْغلِيِب اْستِْعَمالُِكْم لِِْلَْخبَاِر َعلَى اْستِثْ  دِّ ِء نَاَوالتاْشِميِت َوالرا

َغْيِرُكْم َواْستِْعَمالِِه لِِْلَْخبَاِر، ََل ِسياَما َوقَْد أَْجَمْعتُْم َمَعنَا َعلَى أَنا ُكلا َذلَِك ََل يَُجوُز فِي 

ََلِة؟  الصا

 ِ ِ تََعالَى التاْوفِيُق: قَْد َجاَء َعْن َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قُْلنَا َوبِاَّلَلا ََلِة فِ  -َصلاى َّللاا ي الصا

ََلِة بَاِطٌل، إْذ لَْم « ََل يَْصلُُح فِيهَا َشْيٌء ِمْن َكََلِم النااسِ »أَناهُ  َواْلقِيَاُس لِْلُخْطبَِة َعلَى الصا

 يُوِجْبهُ قُْرآٌن، َوََل ُسناةٌ، َوََل إْجَماٌع.

اْلَخِطيِب بِاْلَكََلِم َوُمَجاَوبَتِِه، َواْبتَِداُء فَنَظَْرنَا فِي َذلَِك فََوَجْدنَا اْلُخْطبَةَ يَُجوُز فِيهَا اْبتَِداُء 

ِ بِاْلُمَكالََمِة َوَجَواِب اْلَخِطيِب لَهُ، َعلَى َما نَْذُكُر بَْعَد هََذا، َوُكلُّ هََذا لَْيَس  ِذي اْلَحاَجِة َّلِلا

 هَُو فَْرًضا، بَْل هَُو ُمبَاٌح.

ََل  ًعا ،فََصحا أَنا اْلَكََلَم اْلَمأُْموَر بِِه ُمَغلاٌب َعلَى َويَُجوُز فِيهَا اْبتَِداُء الدااِخِل بِالصا ِة تَطَوُّ

ْنَصاِت فِيهَا.  اْْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بَْينََما النابِيُّ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل ■  يَْخطُُب فِي فِي يَْوِم  -َصلاى َّللاا

َ لَنَا، فََرفََع ُجُمَعٍة قَاَم أَْعَرابِيٌّ فَقَاَل: يَا رَ  ِ، هَلََك اْلَماُل، َوَجاَع اْلِعيَاُل، فَاْدُع َّللاا ُسوَل َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا َماِء قََزَعةً  -َصلاى َّللاا َوَذَكَر بَاقَِي « يََدْيِه، َوَما نََرى فِي السا

 اْلَحِديِث.)صحيح(

ِ  قَاَل أَبُو ِرفَاَعةَ: اْنتَهَْيتُ ■ » ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -إلَى َرُسوِل َّللاا َوهَُو يَْخطُُب،  -َصلاى َّللاا

ِ، َرُجٌل َغِريٌب َجاَء يَْسأَُل َعْن ِدينِِه، ََل يَْدِري َما ِدينُهُ، فَأَْقبََل َعلَيا  فَقُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا ، َوأَتَى بُِكْرِسيٍّ َوتَرَ  -َصلاى َّللاا َك ُخْطبَتَهُ َحتاى اْنتَهَى إلَيا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َحِسْبُت قََوائَِمهُ َحِديًدا، فَقََعَد َعلَْيِه َرُسوُل َّللاا َوَجَعَل يَُعلُِّمنِي  -َصلاى َّللاا

 ُ ا َعلاَمهُ َّللاا صحيح()قال المؤلف: أَبُو «)أَتَما آِخَرهَاثُما أَتَى إلَى ُخْطبَتِِه فَ  -َعزا َوَجلا  -ِمما

 ِرفَاَعةَ هََذا تَِميُم اْلَعَدِويُّ لَهُ ُصْحبَةٌ(

قال المؤلف: َوقَْد َذَكْرنَا قَْبَل هََذا اْلبَاِب فِي اْلُمتاِصِل بِِه َكََلَم ُعَمَر َمَع النااِس َعلَى 

ُجوَد لَْيَس فَْرًضا.  اْلِمْنبَِر فِي أَنا السُّ
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َحابَِة َوذَ  ُ َعْنهُْم  -َكْرنَا قَْبُل َكََلَم ُعَمَر َمَع ُعْثَماَن بَِحْضَرِة الصا َوَكََلَم ُعْثَماَن  -َرِضَي َّللاا

َمَعهُ َوُعَمُر يَْخطُُب فِي أَْمِر ُغْسِل اْلُجُمَعِة َوإِْنَكاِر تَْرِكِه، ََل يُْنِكُر اْلَكََلَم فِي ُكلِّ َذلَِك 

َحابَ   ِة، َحتاى نََشأَ َمْن ََل يَْعتَدُّ بِِه َمَع َمْن َذَكْرنَا..أََحٌد ِمْن الصا

َماُم يَْخطُُب[م  991]اَِلْحتِبَاُء يَْوَم اْلُجُمَعِة َواْْلِ

َدقَِة،  َماُم يَْخطُُب، َوَكَذلَِك ُشْرُب اْلَماِء، َوإِْعطَاُء الصا َواَِلْحتِبَاُء َجائٌِز يَْوَم اْلُجُمَعِة َواْْلِ

 ةُ اْلَمْرِء أََخاهُ َحاَجتَهُ، ِْلَنا ُكلا هََذا أَْفَعاُل َخْيٍر لَْم يَأِْت َعْن َشْيٍء ِمْنهَا نَْهٌي.َوُمنَاَولَ 

َماُم ٤٤َوقَاَل تََعالَى: }َواْفَعلُوا اْلَخْيَر{ ]الحج:  [.. َوقَْد َجاَء الناْهُي َعْن اَِلْحتِبَاِء َواْْلِ

ِحيِم ْبِن َمْيُموٍن َعْن َسْهِل ْبِن ُمَعاِذ ْبِن أَنٍَس  يَْخطُُب ِمْن طَِريِق أَبِي َمْرُحومٍ  َعْبِد الرا

.  اْلُجهَنِيِّ

 َوأَبُو َمْرُحوٍم هََذا َمْجهُوٌل لَْم يَْرِو َعْنهُ أََحٌد نَْعلَُمهُ إَلا َسِعيَد ْبَن أَبِي أَيُّوَب.

ينَا َعْن اْبِن ُعَمَر: أَناهُ َكاَن يَْحتَبِي يَْوَم اْلجُ  َماُم يَْخطُُب، َوَكَذلَِك أَنَُس ْبُن َمالٍِك ُروِّ ُمَعِة َواْْلِ

، َوَمْكُحوٌل،  َوُشَرْيٌح، َوَصْعَصَعةُ ْبُن ُصوَحاَن، َوَسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب، َوإِْبَراِهيُم الناَخِعيُّ

ِد ْبِن َسْعِد ْبِن أَبِي َوقااٍص، َونَُعْيُم ْبُن َسََل  َمةَ، َولَْم يَْبلُْغنَا َعْن أََحٍد ِمْن َوإِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحما

هَهُ، إَلا ُعبَاَدةَ ْبَن نَُسيٍّ َوْحَدهُ، َولَْم تُْرَو َكَراهَةُ َذلَِك َعْن أََحٍد ِمْن  التاابِِعيَن أَناهُ َكرا

َحابَِة  ُ َعْنهُْم . -الصا  َرِضَي َّللاا

ينَا َعْن طَاُوٍس إبَاَحةَ ُشْرِب اْلَماِء يَوْ  َماُم يَْخطُُب ،َوهَُو قَْوُل ُمَجاِهٍد َوُروِّ َم اْلُجُمَعِة َواْْلِ

: إْن َشِرَب اْلَماَء فََسَدْت ُجُمَعتُهُ  ، َوأَبِي ُسلَْيَماَن ، َوقَاَل اْْلَْوَزاِعيُّ ِ  -َوالشاافِِعيِّ َوبِاَّلَلا

 تََعالَى التاْوفِيُق.

َماُم   990يَْخطُُب[م]َمْسأَلَةٌ َدَخَل يَْوَم اْلُجُمَعِة َواْْلِ

َماُم يَْخطُُب فَْليَُصلِّ َرْكَعتَْيِن قَْبَل أَْن يَْجلَِس.. َولَْوََل اْلبُْرهَانُ   َوَمْن َدَخَل يَْوَم اْلُجُمَعِة َواْْلِ

ْكَعتَاِن فَْرًضا،  َولَِكناهَُما الاِذي قَْد َذَكْرنَا قَْبُل بِأَْن ََل فَْرَض إَلا اْلَخْمُس لََكانَْت هَاتَاِن الرا

 ِ ِد أَْمِر َرُسوِل َّللاا نَِن أَْوَكُد ِمْنهَُما، لِتََردُّ ُ  -فِي َغايَِة التاأِْكيِد، ََل َشْيَء ِمْن السُّ َصلاى َّللاا

 بِِهَما. -َعلَْيِه َوَسلاَم 

 -قوال الفقهاء:أ

ِ ْبِن يَِزيَد قول المؤلف هو قول:الحسن وُسْفيَاَن ْبِن ُعيَْينَةَ، َوَمْكُحوٍل، َوَعبْ ■ ِد َّللاا

، َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاَق ْبِن َراْهَوْيِه، َوُجْمهُوِر  اْلُمْقِرِئ، َواْلُحَمْيِديِّ

 أَْصَحاِب اْلَحِديِث.

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِهَما.  َوهَُو قَْوُل الشاافِِعيِّ
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هَُما فِ ■  ي بَْيتِِه َجلََس، َوإِْن َكاَن لَْم يَُصلِِّهَما فِي بَْيتِِه َرَكَعهَُما فِي اْلَمْسِجِد إْن َكاَن َصَلا

َماُم يَْخطُُب.)اْلوزاعي(  َواْْلِ

هَُما(■  .)أبو حنيفة ومالك ،قَاَل َمالٌِك فَإِْن َشَرَع فِيِهَما فَْليُتِما  ََل يَُصلِّ

 -اِلحاديث واآلثار:

■ ِ ِ عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا إَذا َجاَء أََحُدُكْم : »-َصلاى َّللاا

َماُم يَْخطُُب أَْو قَْد َخَرَج فَْليَُصلِّ َرْكَعتَْينِ   صحيح(«)َواْْلِ

ِ يَقُوُل ■ ِ »عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم صَ  -َدَخَل َرُجٌل اْلَمْسِجَد َوَرُسوُل َّللاا لاى َّللاا

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يَْخطُُب يَْوَم اْلُجُمَعِة فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاا أََصلاْيَت؟ قَاَل: ََل،  -َصلاى َّللاا

ْكَعتَْينِ   صحيح(«)قَاَل: قُْم فََصلِّ الرا

ِ َجاَء ُسلَْيٌك اْلَغَطفَانِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يُّ َوَرُسوُل َّللاا  -َصلاى َّللاا

ْز -َعلَْيِه الساََلُم  -يَْخطُُب، فَقَاَل لَهُ  ْكَعتَْيِن تََجوا : أََصلاْيَت َشْيئًا؟ قَاَل: ََل، قَاَل: َصلِّ الرا

 صحيح(«)فِيِهَما

ُن يَْخطُُب يَْوَم اْلُجُمَعِة، فَقَاَم فََصلاى َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ " أَناهُ َجاَء َوَمْرَوا■ 

 ِ ْكَعتَْيِن، فَأَْجلَُسوهُ، فَأَبَى، َوقَاَل: أَبَْعَد َما َصلاْيتُُموهَا َمَع َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه  -الرا َصلاى َّللاا

 َوَسلاَم .)صحيح(

 ■ ِ ُ َعلَْيهِ  -أَبِي قَتَاَدةَ َعْن َرُسوِل َّللاا إَذا َدَخَل أََحُدُكْم اْلَمْسِجَد »قَاَل:  -َوَسلاَم  َصلاى َّللاا

 صحيح(«)فَْليَْرَكْع َرْكَعتَْيِن قَْبَل أَْن يَْجلِسَ 

َماُم يَْخطُُب؟ فَقَاَل: لَْو ■  ََلِة َواْْلِ ِسَماِك ْبِن َسلََمةَ قَاَل: َسأََل َرُجٌل اْبَن َعبااٍس َعْن الصا

 َسنًا.أَنا النااَس فََعلُوهُ َكاَن حَ 

ِ ْبِن بُْسٍر َقَاَل: ■   -َجاَء َرُجٌل يَتََخطاى ِرقَاَب النااِس يَْوَم اْلُجُمَعِة َوالنابِيُّ »عن َعْبِد َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ِ  -َصلاى َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يَْخطُُب فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاا اْجلِْس فَقَْد  -َصلاى َّللاا

 ضعيف(«)آَذْيتَ 

 )ِمْن طَِريِق ُمَعاِويَةَ ْبِن َصالٍِح لَْم يَْرِوِه َغْيُرهُ، َوهَُو َضِعيٌف(

 َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ " أَنا َرُجًَل َدَخَل اْلَمْسِجَد " فََذَكر اْلَحِديَث.■ 

ِ : »-َوفِيِه  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا أََمَرهُ أَْن يَُصلَِّي َرْكَعتَْيِن، ثُما قَاَل: إنا  -َصلاى َّللاا

ٍة فَأََمْرتُهُ أَْن يَُصلَِّي َرْكَعتَْيِن َوأَنَا أَْرُجو أَْن يَْفطَُن لَهُ َرجُ  ٌل هََذا َدَخَل اْلَمْسِجَد فِي هَْيئٍَة بَذا

 صحيح(«)فَيَتََصداَق َعلَْيهِ 
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ِ قال المؤلف: َوهََذا اْلَحِديُث ِمْن أَعْ  َصلاى  -ظَِم اْلُحَجِج َعلَْيِهْم، ِْلَنا فِيِه أَْمَر َرُسوِل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  بَِصََلتِِهَما، َوَعلَى ُكلِّ َحاٍل فَلَْيَس اْعتَِراٌض َعلَى َحِديِث َجابٍِر الاِذي  -َّللاا

 َذَكْرنَاهُ..

ُن يَْومَ  ُن يَُؤذِّ  999اْلُجُمَعِة َوبَْعَد اْلُخْطبَِة[م ]َمْسأَلَةٌ اْلَكََلُم َواْلُمَؤذِّ

ُن يَْوَم اْلُجُمَعِة َما لَْم يَْبَدْأ اْلَخِطيُب بِاْلُخطْ  ُن يَُؤذِّ بَِة، َواْلَكََلُم ُمبَاٌح لُِكلِّ أََحٍد َما َداَم اْلُمَؤذِّ

َماُم.  َواْلَكََلُم َجائٌِز بَْعَد اْلُخْطبَِة إلَى أَْن يَُكبَِّر اْْلِ

َماِم بَْيَن اْلُخْطبَتَْيِن، ِْلَنا اْلَكََلَم بِاْلُمبَاِح ُمبَاٌح إَلا َحْيُث َمنََع َواْلَكََلُم  َجائٌِز فِي ِجْلَسِة اْْلِ

َماِم َكَما أَْوَرْدنَا قَْبُل. ، َولَْم يَْمنَْع الناصُّ إَلا ِمْن اْلَكََلِم فِي ُخْطبَِة اْْلِ  ِمْنهُ الناصُّ

 -أقوال الفقهاء:

ِ اْلُمَزنِيِّ قول المؤل■ ف هو قول:سعيد بن المسيب وعطاء والنخعي وبكر ْبِن َعْبِد َّللاا

 َوإيَاِس ْبِن ُمَعاِويَةَ(

َماِم بَْيَن اْلُخْطبَتَْيِن.)الحسن البصري(■   ََل بَأَْس بِاْلَكََلِم فِي ُجلُوِس اْْلِ

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ  َكاَن َرُسولُ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل: ■ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا يَْنِزُل ِمْن اْلِمْنبَِر  -َصلاى َّللاا

ُم إلَى اْلُمَصلاى فَيَُصلِّي ُجُل فِي اْلَحاَجِة، فَيَُكلُِّمهُ ثُما يَتَقَدا  صحيح(«)يَْوَم اْلُجُمَعِة فَيَُكلُِّمهُ الرا

ا قََعَد َعلَى اْلِمْنبَِر يَْوَم اْلُجُمَعِة قَاَل لَهُ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب أَنا أَبَا بَْكٍر الصِّ ■  يَق لَما دِّ

ِ تَعَ  ِ أَْم لِنَْفِسك؟ قَاَل أَبُو بَْكٍر: بَْل َّلِلا الَى، بََِلٌل: يَا أَبَا بَْكٍر قَاَل: لَباْيَك، قَاَل: أَْعتَْقتَنِي َّلِلا

ِ تََعا اِم فََماَت بِهَا قَاَل: فَأَْذْن لِي أَُجاِهُد فِي َسبِيِل َّللاا َرِضَي  -لَى، فَأَِذَن لَهُ، فََذهََب إلَى الشا

ُ َعْنهُ.)صحيح(  َّللاا

َماِم يَْقطَُع اْلَكََلَم.)صحيح(■  : أَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب قَاَل: َكََلُم اْْلِ ْهِريِّ  َعْن الزُّ

َماِم.قال المؤلف: فَلَْم يََر ُعَمُر اْلَكََلَم يَْقطَُعهُ إَلا   َكََلُم اْْلِ

ْعبَِة قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب لَِرُجٍل يَْوَم ■  َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُموَسى َعْن أَبِي الصا

؟)صحيح(  اْلُجُمَعِة َوُعَمُر َعلَى اْلِمْنبَِر: هَْل اْشتََرْيت لَنَا؟ َوهَْل أَتَْيتنَا بِهََذا؟ يَْعنِي اْلَحبا

ِ يَقُوُل: َرأَْيت ُعْثَماَن ْبَن َعفااَن َجالًِسا يَْوَم اْلُجُمَعِة َعلَى ُموَسى ْبَن طَلْ ■  َحةَ ْبِن ُعبَْيِد َّللاا

ُن َوُعْثَماُن يَْسأَُل النااَس َعْن أَْسَعاِرِهْم َوأَْخبَاِرِهْم.)صحيح( ُن يَُؤذِّ  اْلِمْنبَِر َواْلُمَؤذِّ

َماُم يَْخطُُب َوا  999ْحتَاَج إلَى اْلُخُروِج[م]َمْسأَلَةٌ َرَعَف َواْْلِ
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َماُم يَْخطُُب َواْحتَاَج إلَى اْلُخُروِج فَْليَْخُرْج َوَكَذلَِك َمْن َعَرَض لَهُ َما  َوِمْن َرَعَف َواْْلِ

: }َوَما َجَعَل َعلَْيكُ  ُ َعزا َوَجلا َماِم، قَاَل َّللاا ْم يَْدُعوهُ إلَى اْلُخُروِج ،َوََل َمْعنَى َِلْستِْئَذاِن اْْلِ

َماُم، أَتََراهُ يَْبقَى بََِل  يِن ِمْن َحَرٍج{.. َويُقَاُل لَِمْن أَْوَجَب َذلَِك: فَإِْن لَْم يَأَْذْن لَهُ اْْلِ فِي الدِّ

ُث اْلَمْسِجَد بِالداِم؟ أَْو يَُضيُِّع َما ََل يَُجوُز لَهُ تَْضيِيُعهُ ِمْن نَْفِسِه أَْو  ُوُضوٍء؟ أَْو هَُو يُلَوِّ

ِ ِمْن هََذا.َمالِِه أَ   ْو أَْهلِِه؟ َوَمَعاَذ َّللاا

 999]َمْسأَلَةٌ َذَكَر فِي اْلُخْطبَِة َصََلةَ فَْرٍض نَِسيََها أَْو نَاَم َعْنَها[م

َوَمْن َذَكَر فِي اْلُخْطبَِة َصََلةَ فَْرٍض نَِسيَهَا أَْو نَاَم َعْنهَا فَْليَقُْم َوْليَُصلِّهَا، َسَواٌء َكاَن فَقِيهًا 

ِ أَْو  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َغْيَر فَقِيٍه، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاا َمْن نَاَم َعْن َصََلٍة أَْو نَِسيَهَا : »-َصلاى َّللاا

َق قَْوٌم فِي َذلَِك بَْيَن اْلفَقِيِه َوَغْيِرِه «.. فَْليَُصلِّهَا إَذا َذَكرهَا َوهََذا َخطَأٌ لَْم يُوِجْبهُ  -َوقَْد فَرا

ًعا َجائَِزةً ِحينَئٍِذ؟ قُْلنَا: ََل قُْرآٌن وَ  ََلةَ تَطَوُّ ََل ُسناةٌ.. فَإِْن قِيَل: يََراهُ اْلَجاِهُل فَيَظُنُّ الصا

 ِ ْن يَْستَْعِمُل لِنَْفِسِه ُمَخالَفَةَ أَْمِر َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَْعَجُب ِمما َوتَْضيِيَع  -َصلاى َّللاا

، فَقَْد قَاَل تََعالَى: }َل فَْرِضِه َخْوَف أَ  ْن يُْخِطَئ َغْيُرهُ َولََعلا َغْيَرهُ ََل يَظُنُّ َذلَِك أَْو يَظُنُّ

 تَُكلاُف إَِل نَْفَسَك{ ..

 999]َمْسأَلَةٌ لَْم يُْدِرْك ِمْن َصََلِة اْلُجُمَعِة إَلَّ َرْكَعةً أَْو اْلُجلُوَس فَقَْط[م

مَ  اِم ِمْن َصََلِة اْلُجُمَعِة إَلا َرْكَعةً َواِحَدةً، أَْو اْلُجلُوَس فَقَْط فَْليَْدُخْل َوَمْن لَْم يُْدِرْك َمَع اْْلِ

 َمَعهُ َوْليَْقِض إَذا أَْدَرَك َرْكَعةً َواِحَدةً َوإِْن لَْم يُْدِرْك إَلا اْلُجلُوَس َصلاى َرْكَعتَْيِن فَقَْط.

 -أقوال الفقهاء:

ي سليمان والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي قول المؤلف هو قول:أبي حنيفة وأب■

 سليمان(

ْكَعِة فََما ■  ْأِس ِمْن الرا إْن أَْدَرَك َرْكَعةً قََضى إلَْيهَا أُْخَرى، فَإِْن لَْم يُْدِرْك إَلا َرْفَع الرا

 بَْعَدهُ َصلاى أَْربًَعا.)مالك والشافعي(

أَْربًَعا.)عطاء وطاوس ومجاهد وروى عن َمْن لَْم يُْدِرْك َشْيئًا ِمْن اْلُخْطبَِة َصلاى ■ 

 عمر رضى َّللا عنه(

قال المؤلف ردا على هذا القول: فَيَْلَزُم َمْن قَاَل بِهََذا: أَنا َمْن فَاتَْتهُ اْلُخْطبَةُ اْْلُولَى ☆

بِِه نَصُّ قُْرآٍن َوََل  َوأَْدَرَك الثاانِيَةَ أَْن يَْقِضَي َرْكَعةً َواِحَدةً، َمَع أَنا هََذا اْلقَْوَل لَْم يَأْتِ 

 ُسناٍة.

 -اِلحاديث واآلثار:
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ِ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَاِل َرُسوِل َّللاا َماِم َرْكَعةً َواِحَدةً فَقَْد : »-َصلاى َّللاا َمْن أَْدَرَك َمَع اْْلِ

ََلةَ   صحيح(«)أَْدَرَك الصا

َمْن أَْدَرَك أَقَلا ِمْن َرْكَعٍة لَْم يُْدِرْك  قال المؤلف: َوهََذا َخبٌَر َصِحيٌح، َولَْيَس فِيِه: أَنا 

ََلةَ.  الصا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ََلةَ فَََل : »-َصلاى َّللاا إَذا أَتَْيتُْم الصا

، َعلَْيُكْم الساِكينَةُ، فََما أَْدَرْكتُْم فََصلُّوا َوَما تَأْتُوهَا َوأَْنتُْم تَْسَعْوَن، َوْأتُوهَا َوأَْنتُْم تَْمُشونَ 

 صحيح(«)فَاتَُكْم فَاْقُضوا

ِ »عن أَبِي قَتَاَدةَ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بَْينََما نَْحُن نَُصلِّي َمَع َرُسوِل َّللاا إْذ  -َصلاى َّللاا

ا َصلاى قَاَل: مَ  ََلِة، قَاَل: فَََل َسِمَع َجلَبَةَ ِرَجاٍل فَلَما ا َشأْنُُكْم؟ قَالُوا: اْستَْعَجْلنَا إلَى الصا

وا ََلةَ فََعلَْيُكْم الساِكينَةَ، فََما أَْدَرْكتُْم فََصلُّوا َوَما فَاتَُكْم فَأَتِمُّ  صحيح(«)تَْفَعلُوا إَذا أَتَْيتُْم الصا

 ِ ُ َعلَ  -قال المؤلف: فَأََمَرهُ َرُسوُل َّللاا َماِم َما  -ْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا بِأَْن يَُصلَِّي َمَع اْْلِ

ََلِة، فََمْن  -َعلَْيِه الساََلُم  -أَْدَرَك، َوَعما  اهُ ُمْدِرًكا لَِما أَْدَرَك ِمْن الصا ، َوَسما َولَْم يَُخصا

َماَم َجالًِسا، أَْو َساِجًدا، فَإِنا َعلَْيِه أَْن يَِصيَر َمَعهُ فِي تِْلَك اْلَحاِل َويَْلتَِزَم إَماَمتَهُ،  َوَجَد اْْلِ

ََلةَ،  َويَُكوَن بَِذلَِك بََِل َشكٍّ َداِخًَل فِي َصََلِة اْلَجَماَعِة، فَإِناَما يَْقِضي َما فَاتَهُ َويُتِمُّ تِْلَك الصا

  َرْكَعتَْيِن.َولَْم تَفُْتهُ إَلا َرْكَعتَاِن، َوَصََلةُ اْلُجُمَعِة َرْكَعتَاِن فَََل تَُصلاى إَلا 

ُجُل َرْكَعةً يَْوَم اْلُجُمَعِة َصلاى إلَْيهَا أُْخَرى، َوإِْن َوَجَد ■  َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: إَذا أَْدَرَك الرا

 اْلقَْوَم ُجلُوًسا َصلاى أَْربًَعا.)صحيح(

ْكَعةَ فَقَْد أَْدَرَك اْلُجُمَعةَ، ■  ْكَعةَ فَْليَُصلِّ َعْن اْبِن َمْسُعوٍد: َمْن أَْدَرَك الرا َوَمْن لَْم يُْدِرْك الرا

 أَْربًَعا.)صحيح(

 999]َمْسأَلَةٌ اْلُغْسُل يَْوَم اْلُجُمَعِة[م

َواُك، َوقَْد َذَكْرنَا ُكلا  ََلِة َوَكَذلَِك الطِّيُب، َوالسِّ َواْلُغْسُل َواِجٌب يَْوَم اْلُجُمَعِة لِْليَْوِم ََل لِلصا

ِ اْلَحْمُد َذلَِك فَأَْغنَى َعْن تَ  ْينَاهُ فِي ِكتَاِب الطاهَاَرِة، ِمْن ِديَوانِنَا هََذا َوَّلِلا ْرَداِدِه، إْذ قَْد تَقَصا

َوََل يَتَطَياُب لَهَا اْلُمْحِرُم َوََل اْلَمْرأَةُ، لَِما َذَكْرنَا فِي ِكتَابِنَا هََذا فِي النَِّساِء يَْحُضُروَن 

ْلُمْحِرَم َمْنِهيٌّ َعْن إْحَداِث التاَطيُِّب، َعلَى َما نَْذُكُر فِي ِكتَاِب َصََلةَ اْلَجَماَعِة، َوِْلَنا ا

ُ تََعالَى.  اْلَحجِّ إْن َشاَء َّللاا

ُجَل، فََمْن َعَجَز َعْن اْلَماِء  َواُك: اْلُمْحِرَم، َواْلَمْرأَةَ َكَما يَْلَزُم الرا َويَْلَزُم اْلُغْسُل، َوالسِّ

َم..  تَيَما

فُوُف يَْوم اْلُجُمَعةُ[م ]َمْسأَلَةٌ   999َضاَق اْلَمْسِجُد َواتََّصلَْت الصُّ
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فُوُف ُصلِّيَْت اْلُجُمَعةُ َوَغْيُرهَا فِي  َحاُب َواتاَصلَْت الصُّ فَإِْن َضاَق اْلَمْسِجُد أَْو اْمتََِلَْت الرِّ

فُوِف، َوَعلَ  َكاِكيِن اْلُمتاِصلَِة بِالصُّ وِر، َواْلبُيُوِت، َوالدا ى ظَْهِر اْلَمْسِجِد، بَِحْيُث يَُكوُن الدُّ

َماِم أَْصًَل َوَمْن َحاَل بَْينَهُ َوبَْيَن اْْلِ  َماِم َوََل لَِما أََماَم اْْلِ َماِم، ََل لِْْلِ َماِم ُمَساِمتًا لَِما َخْلَف اْْلِ

هُ  فُوِف نَْهٌر َعِظيٌم أَْو َصِغيٌر أَْو َخْنَدٌق أَْو َحائِطٌ لَْم يَُضرا َشْيٌء، َوَصلاى اْلُجُمَعةَ َوالصُّ

َماِم.  بَِصََلِة اْْلِ

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول :أبي مجلز وعروة بن الزبير والنضر بن أنس والحسن.■

ا َسائُِر ■  َماِم فِي اْلَمْسِجِد، َوأَما ةً فِي َمَكان َمْحُجوٍر بَِصََلِة اْْلِ ََل تَُصلاى اْلُجُمَعةُ َخاصا

 اْلفَْرِض فَََل بَأَْس بَِذلَِك فِيهَا.)مالك(َصلََواِت 

َماِم َواْلَمأُْموِم نَْهٌر َصِغيٌر أَْجَزأَْتهُ َصََلتُهُ، فَإِْن َكاَن َكبِيًرا لَْم ■  إْن َكاَن بَْيَن اْْلِ

 تُْجِزِه.)أبو حنيفة(

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ َكاَن َرُسو»َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُل َّللاا يَُصلِّي ِمْن  -َصلاى َّللاا

ُ َعلَْيِه  -اللاْيِل فِي ُحْجَرتِِه، َوِجَداُر اْلُحْجَرِة قَِصيٌر، فََرأَى النااُس َشْخَص النابِيِّ  َصلاى َّللاا

 يِث.)صحيح(َوَذَكَر بَاقَِي اْلَحدِ « فَقَاَم أُنَاٌس يَُصلُّوَن بَِصََلتِهِ  -َوَسلاَم 

َماَمِة َسَواٌء فِي اْلُجُمَعِة َوَغْيِرهَا، َوالناافِلَِة َواْلفَِريَضِة، ِْلَناهُ لَْم يَأِْت  قال المؤلف: ُحْكُم اْْلِ

َماَمِة فِي َذلَِك، َوََل َجاَء نَصٌّ بِاْلَمْنِع ِمْن اَِلْئتَِما ِم قُْرآٌن َوََل ُسناةٌ بِاْلفَْرِق بَْيَن أَْحَواِل اْْلِ

ْأِي اْلفَاِسِد.. فُوُف، فَََل يَُجوُز اْلَمْنُع ِمْن َذلَِك بِالرا َماِم إَذا اتاَصلَْت الصُّ  بِاْْلِ

ُ تََعالَى َعْنهَا  -َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■  : أَناهَا َكانَْت تَُصلِّي فِي بَْيتِهَا -َرِضَي َّللاا

َماِم َوهَُو فِي اْلمَ   ْسِجِد.)صحيح(بَِصََلِة اْْلِ

َماِم َوبَْينَهَُما طَِريٌق أَْو ُجُدٌر أَْو ■  َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب أَناهُ قَاَل: َمْن َصلاى بَِصََلِة اْْلِ

 نَْهٌر فَََل يَأْتَمُّ بِِه.)صحيح(

ْحبَِة ُزَراَرةُ ْبُن أَْوفَى َسِمْعت أَبَا هَُرْيَرةَ يَقُوُل: ََل ُجُمَعةَ لَِمْن َصلاى فِ ■  َوبِِه  -ي الرا

 يَقُوُل ُزَراَرةُ.)صحيح(

 ■ ِ قَِريُّ قَاَل: َرأَْيت أَنََس ْبَن َمالٍِك يَُصلِّي فِي َداِر أَبِي َعْبِد َّللاا َجبَلَةُ ْبُن أَبِي ُسلَْيَماَن الشا

ِغيِر الاِذي يُْشِرُف َعلَى اْلَمْسِجِد يََرى ُرُكوَعهُْم   َوُسُجوَدهُْم.)صحيح(فِي اْلبَاِب الصا

 999]َمْسأَلَةٌ ِمْن ُزوِحَم يَْوَم اْلُجُمَعِة[م
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ُجوِد َكْيَف أَْمَكنَهُ َولَْو إيَماًء َوَعلَى  َوَمْن ُزوِحَم يَْوَم اْلُجُمَعِة أَْو َغْيِرِه فَإِْن قََدَر َعلَى السُّ

ُكوِع َكَذلَِك  قََف َكَما هَُو، فَإَِذا َخفا اْْلَْمُر َصلاى : أَْجَزأَهُ، فَإِْن لَْم يَْقِدْر أَْصًَل وَ -الرُّ

 َرْكَعتَْيِن َوأَْجَزأَهُ.

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لِقَْوِل َرُسوِل َّللاا  « .إَذا أََمْرتُُكْم بِأَْمٍر فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستَطَْعتُمْ » -َصلاى َّللاا

ُ نَ  ِ تََعالَى: }َل يَُكلُِّف َّللاا لَُف اْلُجُمَعةَ إيَماًء فِي َولِقَْوِل َّللاا ْفًسا إَِل ُوْسَعهَا{ .. َوقَْد َصلاى السا

ََلةَ إلَى قُْرِب ُغُروِب الشاْمِس. ُروَن الصا  اْلَمْسِجِد، إْذ َكاَن بَنُو أَُمياةَ يَُؤخِّ

 992]َمْسأَلَةٌ َجاَء اْثنَاِن فََصاِعًدا َوقَْد فَاتَْت اْلُجُمَعةُ[م

اِن فََصاِعًدا َوقَْد فَاتَْت اْلُجُمَعةُ َصلاْوهَا ُجُمَعةً، لَِما َذَكْرنَا ِمْن أَناهَا َرْكَعتَاِن َوإِْن َجاَء اْثنَ  

 فِي اْلَجَماَعِة.

ِل النََّهاِر[م  991]َمْسأَلَةٌ َكاَن بِاْلِمْصِر فََراَح إلَى اْلُجُمَعِة ِمْن أَوَّ

ِل الناهَاِر فََحَسٌن، لَِما َذَكْرنَا قَْبُل، َوَكَذلَِك َمْن  َوَمْن َكاَن بِاْلِمْصِر فََراَح إلَى اْلُجُمَعةِ  ِمْن أَوا

َكاَن َخاِرَج اْلِمْصِر أَْو اْلقَْريَِة َعلَى أَقَلا ِمْن ِميٍل، فَإِْن َكاَن َعلَى ِميٍل فََصاِعًدا َصلاى فِي 

ْسِجَد َمكاةَ، َوَمْسِجَد اْلَمِدينَِة، َوَمْسِجَد َمْوِضِعِه، َولَْم يَُجْز لَهُ اْلَمِجيُء إلَى اْلَمْسِجِد إَلا مَ 

ةً، فَاْلَمِجيُء إلَْيهَا َعلَى بُْعٍد.  بَْيِت اْلَمْقِدِس َخاصا

 -اِلحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنا َرُسوَل َّللاا ْحلَةُ إلَى ثَََل »قَاَل:  -َصلاى َّللاا ثَِة إناَما الرِّ

 صحيح(«)َمَساِجَد: َمْسِجِد اْلَحَراِم، َوَمْسِجِد اْلَمِدينَِة، َوَمْسِجِد إيْليَاءَ 

ِ تََعالَى  ْحلَةُ ِهَي السافَُر، َوقَْد بَياناا قَْبُل أَنا السافََر ِميٌل فََصاِعًدا َوبِاَّلَلا قال المؤلف: الرِّ

 التاْوفِيُق.

ََلةُ فِي اْلمَ   990ْقُصوَرِة[م]َمْسأَلَةٌ الصَّ

ْثُم َعلَى اْلَمانِِع ََل َعلَى اْلُمْطلَِق لَهُ ُدُخولُهَا، بَْل  ََلةُ فِي اْلَمْقُصوَرِة َجائَِزةٌ، َواْْلِ َوالصا

فُوِف فَْرٌض  فُوَف فِيهَا، ِْلَنا إْكَماَل الصُّ اْلفَْرُض َعلَى َمْن أَْمَكنَهُ ُدُخولُهَا أَْن يَِصَل الصُّ

ْمنَ  ا فََمْن أَْطلََق َعلَى َذلَِك فََحقُّهُ أَْطلََق لَهُ، َوَحقٌّ َعلَْيِه لَْم يُْمنَْع ِمْنهُ، َوَمْن ُمنَِع فََحقُّهُ َكَما قَدا

 ُ ِ تََعالَى: }َل يَُكلُِّف َّللاا  ُمنَِع ِمْنهُ َواْلَمانُِع ِمْن اْلَحقِّ ظَالٌِم، َوََل إْثَم َعلَى اْلَمْمنُوِع، لِقَْوِل َّللاا

 [٨٩٦ا إَِل ُوْسَعهَا{ ]البقرة: نَْفسً 

 999]َمْسأَلَةٌ اْلبَْيُع َوْقت َصََلة اْلُجُمَعِة[م

َواِل َواْلَمْيِل إلَى أَْن  ِل أَْخِذهَا فِي الزا َوََل يَِحلُّ اْلبَْيُع ِمْن أَثَِر اْستَِواِء الشاْمِس، َوِمْن أَوا

قَْد ُمنَِع أَْهلُهَا اْلُجُمَعةَ أَْو َكاَن َساِكنًا بَْيَن اْلُكفااِر، تُْقَضى َصََلةُ اْلُجُمَعِة فَإِْن َكانَْت قَْريَةٌ 
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َوََل ُمْسلَِم َمَعهُ: فَإِلَى أَْن يَُصلَِّي ظُْهَر يَْوِمِه، أَْو يَُصلُّوا َذلَِك ُكلُّهُْم أَْو بَْعُضهُْم، فَإِْن لَْم 

ُل َوْقِت اْلَعْصِر. : فَإِلَى أَْن يَْدُخَل أَوا  يَُصلِّ

ُحهُ ُخُروُج اْلَوْقِت، َسَواٌء َكاَن التابَايُُع ِمْن وَ  يُْفَسُخ اْلبَْيُع ِحينَئٍِذ أَبًَدا إْن َوقََع َوََل يَُصحِّ

ُمْسلِِميَن، أَْو ِمْن ُمْسلٍِم َوَكافٍِر، أَْو ِمْن َكافِِريَن ،َوََل يَْحُرُم ِحينَئٍِذ: نَِكاٌح، َوََل إَجاَزةٌ، َوََل 

 ا لَْيَس بَْيًعا.. َسلٌَم، َوََل مَ 

َلِة ِمْن يَْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا إِلَى ِذكْ  ُ تََعالَى: }يَا أَيُّهَا الاِذيَن آَمنُوا إَِذا نُوِدَي لِلصا ِر قَاَل َّللاا

ِ َوَذُروا اْلبَْيَع َذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن{ ]الجمعة:  َلةُ [ }فَإَِذا قُِضيَِت ٨َّللاا الصا

ِ{ ]الجمعة:   [٥٠فَاْنتَِشُروا فِي اْلَْرِض َواْبتَُغوا ِمْن فَْضِل َّللاا

ََلِة َوأَبَاَحهُ  ُ تََعالَى اْلبَْيَع إلَى اْنقَِضاِء الصا َم َّللاا َواِل، فََحرا ُل الزا َوَوْقُت النَِّداِء: هَُو أَوا

، َولَمْ  ا  بَْعَدهَا، فَهَُو َكَما قَاَل َعزا َوَجلا ْم تََعالَى نَِكاًحا، َوََل إَجاَرةً، َوََل َسلًَما.. َوأَما يَُحرِّ

وَن َمْنُعنَا أَْهَل اْلُكْفِر ِمْن اْلبَْيِع ِحينَئٍِذ: فَلِقَْولِِه تََعالَى: }َوقَاتِلُوهُْم َحتاى َل تَُكوَن فِْتنَةٌ َويَكُ 

ِ{ ]اْلنفال:  يُن ُكلُّهُ َّلِلا ْسََلِم َوََل بُدا.[ فََوَجَب اْلُحكْ ٣٨الدِّ  ُم بَْيَن أَْهِل اْلُكْفِر بُِحْكِم أَْهِل اْْلِ

ُ{ ]المائدة:   [٤٨َوقَاَل تََعالَى: }َوأَِن اْحُكْم بَْينَهُْم بَِما أَْنَزَل َّللاا

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول: القاسم بن محمد.

لَِم، َوتجوَز اْلِهبَةَ، يحرم اْلبَْيِع الاِذي فِيِه ُمْسلٌِم، والنَِّكاِح، ■ َجاَرِة، َوالسا َوَعْقِد اْْلِ

َدقَةَ.)مالك(  َواْلقَْرَض، َوالصا

لَُم: َجائٌِز ُكلُّ َذلَِك فِي اْلَوْقِت اْلَمْذُكوِر.)أبو حنيفة ■  َجاَرةُ، َوالسا اْلبَْيُع، َوالنَِّكاُح، َواْْلِ

 والشافعي(

 -اْلحاديث واآلثار:

ََلِة فَإَِذا قُِضيَْت  َعْن اْبِن َعبااٍس "■  ََل يَْصلُُح اْلبَْيُع يَْوَم اْلُجُمَعِة ِحيَن يُنَاَدى بِالصا

ََلةُ فَاْشتَِر َوبِْع.)صحيح(  الصا

 ]َصََلةُ اْلِعيَدْيِن[

 999]َمْسأَلَةٌ اْلَعَمُل َواْلبَْيُع فِي اْلِعيَدْيِن[م 

اٍل، َويَْوُم اْْلَْضَحى: َوهَُو اْليَْوُم  ُل يَْوٍم ِمْن َشوا هَُما ِعيُد اْلفِْطِر ِمْن َرَمَضاَن، َوهَُو: أَوا

ِة، لَْيَس لِْلُمْسلِِميَن ِعيٌد َغْيُرهَُما، إَلا يَْوَم اْلُجُمَعِة. َوثَََلثَةَ أَيااٍم بَعْ  َد اْلَعاِشُر ِمْن ِذي اْلِحجا

َ تََعالَى لَْم يَْجَعْل لَهُْم ِعيًدا َغْيَر َما َذَكْرنَا، َوََل َرُسولُهُ يَْوِم اْْلَضْ  َصلاى  -َحى؛ ِْلَنا َّللاا
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ُ َعلَْيِه َوَسلاَم.. َوََل يَْحُرُم اْلَعَمُل، َوََل اْلبَْيُع فِي َشْيٍء ِمْن هَِذِه اْْلَيااِم ..َوُسناةُ َصََلةِ   َّللاا

َز أَْهُل ُكلِّ قَْريٍَة أَْو َمِدينٍَة إلَى فََضاٍء َواِسٍع بَِحْضَرِة َمنَاِزلِِهْم َضْحَوةً اْلِعيَدْيِن: أَْن يَْبرُ 

ِع.  إْثَر اْبيَِضاِض الشاْمِس، َوِحيَن اْبتَِداِء َجَواِز التاطَوُّ

ُم بََِل أََذاٍن َوََل إقَاَمٍة، فَيَُصلِّي بِالنااِس َرْكعَ  َماُم فَيَتَقَدا تَْيِن يَْجهَُر فِيِهَما بِاْلقَِراَءِة، َويَأْتِي اْْلِ

وَرةُ فِي اْْلُولَى " ق ".  َوفِي ُكلِّ َرْكَعٍة " أُمُّ اْلقُْرآِن " َوُسوَرةٌ، َوتُْستََحبُّ أَْن تَُكوَن السُّ

اَك َحِديُث َوفِي الثاانِيَِة " اْقتََربَْت السااَعةُ " أَْو " َسبِّْح اْسَم َربَِّك اْْلَْعلَى ".َو " هَْل أَتَ 

 اْلَغاِشيَِة "..

ْحَراِم: َسْبَع تَْكبِيَراٍت ُمتاِصلٍَة قَْبَل قَِراَءِة اْلقُرْ  ْكَعِة اْْلُولَى إْثَر تَْكبِيَرِة اْْلِ آِن َويَُكبُِّر فِي الرا

ِل الثاانِيَِة إْثَر تَْكبِيَرِة اْلقِيَاِم: َخْمَس تَكْ  بِيَراٍت يَْجهَُر بَِجِميِعِهنا )أُمِّ اْلقُْرآِن( َويَُكبُِّر فِي أَوا

 قَْبَل قَِراَءتِِه )أُما اْلقُْرآِن( .

لََواِت فَقَْط. -َوََل يَْرفَُع   يََدْيِه فِي َشْيٍء ِمْنهَا إَلا َحْيُث يَْرفَُع فِي َسائِِر الصا

ُكوِع فَقَْط.  َوََل يَُكبُِّر بَْعَد اْلقَِراَءِة إَلا تَْكبِيَرةَ الرُّ

هَُما اْفتََرَق فَإَِذا سَ  َماُم قَاَم فََخطََب النااَس ُخْطبَتَْيِن يَْجلُِس بَْينَهَُما ِجْلَسةً، فَإَِذا أَتَما لاَم اْْلِ

 النااُس.

ْنَصاُت.. َوأَْحَدَث بَنُو أَُمياةَ: تَأِْخيَر  ََلِة فَلَْيَسْت ُخْطبَةً، َوََل يَِجُب اْْلِ فَإِْن َخطََب قَْبَل الصا

ََلِة َواْْلََذاِن... َوإِناَما اْختَْرنَا َما اْختَْرنَا، ِْلَناهُ اْلُخُروِج  إلَى اْلِعيِد، َوتَْقِديَم اْلُخْطبَِة قَْبَل الصا

 أَْكثَُر َما قِيَل، َوالتاْكبِيُر َخْيٌر، َولُِكلِّ تَْكبِيَرٍة َعْشُر َحَسنَاٍت، فَََل يَُحقُِّرهَا إَلا َمْحُروٌم، َولَوْ 

ِ تََعالَى: }َواْفَعلُوا اْلَخْيَر{ ]الحج:  َوَجْدنَا [ ٤٤َمْن يَقُوُل: بِأَْكثََر لَقُْلنَا بِِه، لِقَْوِل َّللاا

.  َوالتاْكبِيُر َخْيٌر بََِل َشكٍّ

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن..  َواْختِيَاُرنَا هَُو اْختِيَاُر الشاافِِعيِّ

 -أقوال الفقهاء:

 ُسوَرٍة بَِعْينِهَا في صَلة العيد.)أبو حنيفة(يْكَرهُ أَْن يَْقتَِصَر َعلَى ■ 

ُذ ثُما يَُكبُِّر ثَََلَث تَْكبِيَراٍت يَْجهَُر بِهَا، َويَْرفَُع يََدْيِه َمَع ُكلِّ ■  ْحَراِم ثُما يَتََعوا  يَُكبُِّر لِْْلِ

ُجوِد إلَى ا ْحَراِم ثُما قََرأَ، تَْكبِيَرٍة، ثُما يَْقَرأُ ثُما يَْرَكُع، فَإَِذا قَاَم بَْعَد السُّ ْكَعِة الثاانِيَِة َكباَر لِْْلِ لرا

وَرةَ َمَع )أُمِّ اْلقُْرآِن( َكباَر ثَََلَث تَْكبِيَراٍت َجْهًرا، يَْرفَُع َمَع ُكلِّ تَْكبِيَرٍة يَدَ  ْيِه، فَإَِذا أَتَما السُّ

ُكوِع.)أبو حنيفة(  ثُما يَُكبُِّر لِلرُّ

ْحَراِم، َوَخْمًسا فِي الثاانِيَِة ِسَوى تَْكبِيَرِة يكبر َسْبًعا فِي اْْلُو■  لَى بِتَْكبِيَرِة اْْلِ

 القيام.)مالك(
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 -:اِلحاديث واآلثار

« ■ ِ ُ  -أَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب َسأََل أَبَا َواقٍِد اللاْيثِيا َما َكاَن يَْقَرأُ بِِه َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

ي اْلفِْطِر، َواْْلَْضَحى؟ فَقَاَل: َكاَن يَْقَرأُ فِيِهَما بق َواْلقُْرآِن اْلَمِجيِد فِ  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

 صحيح(«)َواْقتََربَْت السااَعةُ 

َكاَن يَْقَرأُ فِي اْلِعيِد: َسبِّْح اْسَم َربَِّك  -َعلَْيِه الساََلُم  -أَناهُ »َعْن َسُمَرةَ ْبِن ُجْنُدٍب ■ 

 صحيح(«)اَك َحِديُث اْلَغاِشيَةِ اْْلَْعلَى َوهَْل أَتَ 

ِ »َعْن َعائَِشةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َكاَن يَُكبُِّر فِي اْلفِْطِر،  -َصلاى َّللاا

 ضعيف(«)َواْْلَْضَحى، فِي اْْلُولَى: َسْبَع تَْكبِيَراٍت، َوفِي الثاانِيَِة: َخْمَس تَْكبِيَراتٍ 

ِ َعْمِرو ْبِن ُشعَ ■  ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َعْن َرُسوِل َّللاا َصلاى  -ْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  التاْكبِيُر فِي اْلفِْطِر َسْبٌع فِي اْْلُولَى َوَخْمٌس فِي اآْلِخَرِة، »أَناهُ قَاَل  -َّللاا

 يف(ضع«)َواْلقَِراَءةُ بَْعَدهَُما ِكْلتَاهَُما

، َوُحَذْيفَةَ ْبَن اْليََماِن َكْيَف َكاَن »أن َسِعيُد ْبُن اْلَعاِص ■  َسأََل أَبَا ُموَسى اْْلَْشَعِريا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا يَُكبُِّر فِي اْْلَْضَحى، َواْلفِْطِر؟ فَقَاَل أَبُو ُموَسى َكاَن  -َصلاى َّللاا

تَْكبِيُرهُ َعلَى اْلَجنَائِِز، قَاَل ُحَذْيفَةُ: َصَدَق، قَاَل أَبُو ُموَسى َكَذلَِك ُكْنت أَُكبُِّر يَُكبُِّر أَْربًَعا، 

ْحَمِن ْبُن ثَْوبَاَن َضِعيٌف َوأَبُو َعائَِشةَ  بِاْلبَْصَرِة َحْيُث ُكْنُت َعلَْيِهْم.)ضعيف() َعْبُد الرا

 َمْجهُوٌل(

ُ َعنْ  -َعْن َعلِيٍّ ■  : أَناهُ َكاَن يَُكبُِّر فِي اْلفِْطِر، َواْْلَْضَحى، َواَِلْستِْسقَاِء -هُ َرِضَي َّللاا

َسْبًعا فِي اْْلُولَى، َوَخْمًسا فِي اآْلِخَرِة، َويَُصلِّي قَْبَل اْلُخْطبَِة، َويَْجهَُر بِاْلقَِراَءِة.)ضعيف 

 منقطع(

فََكباَر فِي اْْلُولَى َسْبًعا، َوفِي اْْلُْخَرى  َعْن نَافٍِع قَاَل: َشِهْدت اْلِعيَد َمَع أَبِي هَُرْيَرةَ ■ 

 َخْمًسا قَْبَل اْلقَِراَءِة.)صحيح(

، فََسأَلَهُْم َسِعيُد ْبُن ■  َكاَن اْبُن َمْسُعوٍد َجالًِسا َوِعْنَدهُ ُحَذْيفَةُ، َوأَبُو ُموَسى اْْلَْشَعِريُّ

ََلِة يَْوَم اْلفِْطرِ  ، َواْْلَْضَحى؟ فَقَاَل اْبُن َمْسُعوٍد يَُكبُِّر أَْربًَعا اْلَعاِص َعْن التاْكبِيِر فِي الصا

 اَءِة.)صحيح(ثُما يَْقَرأُ، ثُما يَُكبُِّر فَيَْرَكُع، ثُما يَقُوُم فِي الثاانِيَِة فَيَْقَرأُ ثُما يَُكبُِّر أَْربًَعا بَْعَد اْلقِرَ 

ِ ْبِن اْلَحاِرِث هَُو اْبُن نَْوفَلٍ ■  ْكَعِة  - َعْن َعْبِد َّللاا قَاَل: َكباَر اْبُن َعبااٍس يَْوَم اْلِعيِد فِي الرا

بِيَرِة اْْلُولَى أَْربََع تَْكبِيَراٍت ثُما قََرأَ ثُما َرَكَع، ثُما قَاَم فَقََرأَ ثُما َكباَر ثَََلَث تَْكبِيَراٍت ِسَوى تَكْ 

ََلِة.)صحيح(  الصا

فِي اْلِعيَدْيِن قَاَل: يَُكبُِّر تِْسًعا أَْو إْحَدى َعَشَرةَ، أَْو ثَََلَث َعْن اْبِن َعبااٍس فِي التاْكبِيِر ■ 

 َعَشَرة.)صحيح(َ 
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ْكَعِة اْْلُولَى أَْربًَعا، َوفِي ■َ ِ قَاَل: التاْكبِيُر فِي يَْوِم اْلِعيِد فِي الرا َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاا

ََلِة.)ضعيف() إْبَراِهيَم ْبَن يَِزيَدَ لَْيَس اآْلِخَرِة ثَََلثًا، َوالتاْكبِيُر َسْبٌع سِ  َوى تَْكبِيِر الصا

 بَِشْيٍء(

ِ »اْبُن َعبااٍس، َواْبُن ُعَمَر ِكََلهَُما يَقُوُل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -إنا َرُسوَل َّللاا َوأَبَا  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)ُخْطبَِة قَاَل اْبُن َعبااٍس َوُعْثَمانُ بَْكٍر، َوُعَمَر َكانُوا يَُصلُّوَن اْلِعيَدْيِن قَْبَل الْ 

َعْن أَبِي ُعبَْيٍد َمْولَى اْبِن أَْزهََر قَاَل: َشِهْدت اْلِعيَد َمَع ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب، َوُعْثَماَن ْبِن ■ 

 َعفااَن، َوَعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب، ُكلُّهُْم يَُصلِّي ثُما يَْخطُُب.)صحيح(

ُن يَْوَم اْلفِْطِر، َوََل يَْوَم َعْن ■  ِ قَاََل َجِميًعا: لَْم يَُكْن يَُؤذا اْبِن َعبااٍس، َوَجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاا

 اْْلَْضَحى.)صحيح(

َعاُء إلَى  قَاَمةُ فِيِهَما الدُّ قال ابن حزم: ََل أََذاَن َوََل إقَاَمةَ لَِغْيِر اْلفَِريَضِة، َواْْلََذاُن َواْْلِ

ََل  ََلةُ فَِريَضةً بُِدَعائِِه إلَْيهَا. -َعلَْيِه الساََلُم  -ِة، فَلَْو أُِمَر الصا  بَِذلَِك لََصاَرْت تِْلَك الصا

ِ »َعْن ■  ِ ْبِن الساائِِب قَاَل َشِهْدُت َمَع َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْبِد َّللاا اْلِعيَد  -َصلاى َّللاا

ََلةَ فََمْن أََحبا أَْن يَْجلَِس لِْلُخْطبَِة -َعلَْيِه الساََلُم  - فََصلاى، ثُما قَالَ  : قَْد قََضْينَا الصا

 )صحيح(« فَْليَْجلِْس، َوَمْن أََحبا أَْن يَْذهََب فَْليَْذهَبْ 

 999]َمْسأَلَةٌ َصََلة اْلِعيَدْيِن لِْلَعْبِد َواْلُحر  َواْلَحاِضر َواْلُمَسافِر َواْلَمْرأَة[م

، َواْلَحاِضُر، َواْلُمَسافُِر، َواْلُمْنفَِرُد، َواْلَمْرأَةُ َوالنَِّساُء: َوفِي ُكلِّ وَ  يَُصلِّيِهَما، اْلَعْبُد، َواْلُحرُّ

قَْريٍَة، َصُغَرْت أَْم َكبَُرْت، َكَما َذَكْرنَا، إَلا أَنا اْلُمْنفَِرَد ََل يَْخطُُب َوإِْن َكاَن َعلَْيِهْم َمَشقاةٌ 

بُُروِز إلَى اْلُمَصلاى َصلُّوا َجَماَعةً فِي اْلَجاِمِع.. َوََل نَْعلَُم فِي هََذا ِخََلفًا، إَلا قَْوَل فِي الْ 

ةَ لَهُْم إَلا َشْيئًا  أَبِي َحنِيفَةَ: إنا َصََلةَ اْلِعيَدْيِن ََل تَُصلاى إَلا فِي ِمْصٍر َجاِمٍع، َوََل ُحجا

ينَاهُ ِمْن طَِريِق َعلِيٍّ  ْمنَا أَناهُ ََل ُروِّ : ََل ُجُمَعةَ َوََل تَْشِريَق إَلا فِي ِمْصٍر َجاِمٍع ،َوقَْد قَدا

 ِ ةَ فِي أََحٍد ُدوَن َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم ، فَإِْن َكاَن قَْوُل َعلِيٍّ  -ُحجا ُ  -َصلاى َّللاا َرِضَي َّللاا

ينَا -َعْنهُ  ةً فِي هََذا فَقَْد ُروِّ .. َعْن هَُزْيِل ْبِن ُشَرْحبِيَل: أَنا َعلِيا ْبَن أَبِي طَالٍِب أََمَر ُحجا

فُوا هَِذِه  َرُجًَل أَْن يَُصلَِّي بَِضَعفَِة النااِس أَْربََع َرَكَعاٍت فِي اْلَمْسِجِد يَْوَم اْلِعيِد؟ فَإِْن َضعا

َوايَةَ؟ قِيَل لَهُْم: ِهَي أَْقَوى ِمْن الاتِي تََعلاقْ  ينَا َعْن ُعَمَر، الرِّ تُْم بِهَا َعْنهُ أَْو ِمْثلُهَا.. َوقَْد ُروِّ

ُ َعْنهَُما  -َوُعْثَماَن  : أَناهَُما َصلايَا اْلِعيَد بِالنااِس فِي اْلَمْسِجِد لَِمطٍَر َوقََع يَْوَم -َرِضَي َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلامَ  -اْلِعيِد، َوَكاَن َرُسوُل َّللاا يَْبُرُز إلَى اْلُمَصلاى لَِصََلِة اْلِعيَدْيِن،  - َصلاى َّللاا

 فَهََذا أَْفَضُل، َوَغْيُرهُ يُْجِزُئ..

 999]َمْسأَلَةٌ ُخُروُج النَِّساء إلَى اْلُمَصلَّى فِي اْلِعيَدْيِن[م
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َويَْعتَِزُل اْلُحياُض  َويَْخُرُج إلَى اْلُمَصلاى: النَِّساُء َحتاى اْْلَْبَكاُر، َواْلُحياُض َوَغْيُر اْلُحياِض،

ا الطاَواِهُر فَيَُصلِّيَن َمَع النااِس، َوَمْن ََل ِجْلبَاَب لَهَا فَْلتَْستَِعْر ِجْلبَابًا  اْلُمَصلاى، َوأَما

َماُم اْلُخْطبَةَ فَنَْختَاُر لَهُ أَْن يَأْتِيَهُنا يَِعظُهُنا َويَأُْمْرهُنا  َدقَِة،  َوْلتَْخُرْج، فَإَِذا أَتَما اْْلِ بِالصا

َدقَةُ يَْوَمئٍِذ بَِما تَيَساَر.  َوتُْستََحبُّ لَهُنا الصا

 -اِلحاديث واآلثار:

ا قَِدَمْت »َعْن ■  َحْفَصةَ بِْنِت ِسيِريَن قَالَْت: ُكناا نَْمنَُع َجَواِرينَا أَْن يَْخُرْجَن يَْوَم اْلِعيِد، فَلَما

ِ أُمُّ َعِطياةَ أَتَْيتُهَا فََسأَْلتُ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -هَا؟ فَقَالَْت َعْن َرُسوِل َّللاا أَناهُ قَاَل:  -َصلاى َّللاا

َواْلُحياُض، » -َشكا أَيُّوُب  -« أَْو قَاَل: َوَذَواُت اْلُخُدورِ  -لِتَْخُرْج اْلَعَواتُِق َذَواُت اْلُخُدوِر 

 )صحيح(« ْلَخْيَر َوَدْعَوةَ اْلُمْؤِمنِينَ فَيَْعتَِزُل اْلُحياُض اْلُمَصلاى، َوْليَْشهَْدَن ا

ِ »َعْن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أُمِّ َعِطياةَ قَالَْت أََمَرنَا َرُسوُل َّللاا أَْن نُْخِرَجهُنا فِي  -َصلاى َّللاا

ا اْلُحياُض  فَيَْعتَِزْلَن اْلفِْطِر، َواْْلَْضَحى: اْلَعَواتَِق َواْلُحياَض، َوَذَواَت اْلُخُدوِر، فَأَما

ِ، إْحَدانَا ََل يَُكوُن لَهَا  ََلةَ، َويَْشهَْدَن اْلَخْيَر َوَدْعَوةَ اْلُمْسلِِميَن، قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاا الصا

 صحيح(«)ِجْلبَاٌب؟ قَاَل: لِتُْلبِْسهَا أُْختُهَا ِمْن ِجْلبَابِهَا

ِ يَقُوُل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - قَاَم النابِيُّ »َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاا يَْوَم اْلفِْطِر فََصلاى، فَبََدأَ  -َصلاى َّللاا

، َوهَُو يَتََوكاأُ َعلَى يَِد بََِلٍل  ا فََرَغ نََزَل فَأَتَى النَِّساَء فََذكاَرهُنا ََلِة، ثُما َخَطَب، فَلَما بِالصا

 صحيح(«)قَةً َوبََِلٌل بَاِسطٌ ثَْوبَهُ، تُْلقِي فِيِه النَِّساُء َصدَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْبِن َعبااٍس قَاَل: َشِهْدُت َصََلةَ اْلفِْطِر َمَع النابِيِّ »َعْن ■  َوأَبِي  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ  -بَْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن، فَُكلُّهُْم يَُصلِّيهَا قَْبَل اْلُخْطبَِة ثُما يَْخطُُب، فَنََزَل نَبِيُّ َّللاا  َصلاى َّللاا

َجاُل بِيَِدِه، ثُما أَْقبََل يَُشقُّهُْم، َحتاى َجاَء  -َعلَْيِه َوَسلاَم  َكأَنِّي أَْنظُُر إلَْيِه ِحيَن يَْجلُِس الرِّ

 نَ النَِّساَء َوَمَعهُ بََِلٌل فَقَاَل }يَا أَيُّهَا النابِيُّ إَِذا َجاَءَك اْلُمْؤِمنَاُت يُبَايِْعنََك َعلَى أَْن َل يُْشِركْ 

ِ َشْيئًا{ ]الممتحنة:  [ فَتَََل هَِذِه اآْليَةَ، ثُما قَاَل: أَْنتُنا َعلَى َذلَِك؟ فَقَالَْت اْمَرأَةٌ َواِحَدةٌ ٥٨بِاَّللا

ِ، قَاَل: فَتََصداْقَن، فَبََسطَ بََِلٌل ثَْوبَهُ، ثُ -لَْم يُِجْبهُ َغْيُرهَا ِمْنهُنا  -ِمْنهُنا  ما : نََعْم يَا نَبِيا َّللاا

ي، فََجَعْلَن يُْلقِيَن اْلفَتََخ َواْلَخَواتَِم فِي ثَْوِب بََِللٍ   صحيح(«)قَاَل: هَلُما فًِدى لَُكنا أَبِي َوأُمِّ

، َوقَْد َجاَء َعْن  قال المؤلف: َوََل ُمتََعلَِّق لِْلُمَخالِِف إَلا ِرَوايَةٌ َعْن اْبِن ُعَمَر أَناهُ َمنََعهُنا

فُهَا، َوََل يَُجوُز أَْن يُظَنا بِاْبِن ُعَمَر إَلا أَناهُ إْذ َمنََعهُنا لَْم يَُكْن بَلََغهُ أَْمُر اْبِن ُعَمَر ِخََل 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا فَإَِذا بَلََغهُ َرَجَع إلَى اْلَحقِّ َكَما فََعَل إْذ َسبا اْبنَهُ أََشدا  -َصلاى َّللاا

 هُ يَقُوُل: نَْمنَُع النَِّساَء اْلَمَساِجَد لَْيًَل..السابِّ إْذ َسِمعَ 

 999]َمْسأَلَةٌ ِمْن آَداب اْلِعيد ُمَخالَفَةَ الطَِّريق[م
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ُجوَع َعلَى آَخَر، فَإِْن لَْم يَُكْن َذلَِك فَََل َحَرَج،  ْيَر إلَى اْلِعيِد َعلَى طَِريٍق َوالرُّ َونَْستَِحبُّ السا

ِ ِْلَناهُ قَْد ُرِوَي ذَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لَِك ِمْن فِْعِل َرُسوِل َّللاا َوايَةُ فِيِه  -َصلاى َّللاا َولَْيَسْت الرِّ

 بِاْلقَِوياِة.

 999]َمْسأَلَةٌ اْجتََمَع ِعيٌد فِي يَْوِم ُجُمَعٍة[م

 بُدا، َوََل يَِصحُّ أَثٌَر بِِخََلِف َوإَِذا اْجتََمَع ِعيٌد فِي يَْوِم ُجُمَعٍة: ُصلَِّي لِْلِعيِد، ثُما لِْلُجُمَعِة َوََل 

 َذلَِك..

 -اِلحاديث واآلثار:

َعْن إيَاِس ْبِن أَبِي َرْملَةَ: َسِمْعُت ُمَعاِويَةَ َسأََل َزْيَد ْبَن أَْرقََم: »َعْن ُعْثَماَن ْبِن اْلُمِغيَرِة ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أََشِهْدَت َمَع َرُسوِل َّللاا َل  -َصلاى َّللاا ِعيَدْيِن؟ قَاَل: نََعْم َصلاى اْلِعيَد أَوا

َص فِي اْلُجُمَعةِ   .)ضعيف()اسرائيل ليس بالقوي(« الناهَاِر، ثُما َرخا

َر اْلُخُروَج َحتاى ■  بَْيِر، فَأَخا عن َوْهُب ْبُن َكْيَساَن قَاَل " اْجتََمَع ِعيَداِن َعلَى َعْهِد اْبِن الزُّ

ثُما َخَرَج فََخطََب فَأَطَاَل، ثُما نََزَل فََصلاى َرْكَعتَْيِن، َولَْم يَُصلِّ لِلنااِس يَْوَمئٍِذ  تََعالَى الناهَاُر،

ناةَ ".)ضعيف() َعْبُد اْلُحَمْيِد ْبُن َجْعفٍَر ليس  اْلُجُمَعةَ، فَقَاَل اْبُن َعبااٍس: أََصاَب السُّ

 بالقوي(

ُع ََل يُْسقِطُ اْلفَْرَض. قال المؤلف:اْلُجُمَعةُ فَْرٌض َواْلِعيدُ  ٌع، َوالتاطَوُّ  تَطَوُّ

 999]َمْسأَلَةٌ التَّْكبِيُر لَْيلَةَ ِعيِد اْلفِْطِر[م

 َوالتاْكبِيُر لَْيلَةَ ِعيِد اْلفِْطِر: فَْرٌض، َوهَُو فِي لَْيلَِة ِعيِد اْْلَْضَحى: َحَسٌن.

َ َعلَى َما هََداُكْم{ قَاَل تََعالَى َوقَْد َذَكَر َصْوَم َرَمَضاَن: }َولِتُ  ْكِملُوا اْلِعداةَ َولِتَُكبُِّروا َّللاا

 [٥٩١]البقرة: 

ا لَْيلَةُ  فَبِإِْكَماِل ِعداِة َصْوِم َرَمَضاَن َوَجَب التاْكبِيُر، َويُْجِزُئ ِمْن َذلَِك تَْكبِيَرةٌ، َوأَما

 ْمٌر، لَِكنا التاْكبِيَر فِْعُل َخْيٍر َوأَْجٍر.اْْلَْضَحى َويَْوُمهُ، َويَْوُم اْلفِْطِر: فَلَْم يَأِْت بِِه أَ 

 992]َمْسأَلَةٌ اِْلَْكُل يَْوَم اْلفِْطِر قَْبَل اْلُغُدوِّ إلَى اْلُمَصلَّى[م

َويُْستََحبُّ اْْلَْكُل يَْوَم اْلفِْطِر قَْبَل اْلُغُدوِّ إلَى اْلُمَصلاى، فَإِْن لَْم يَْفَعْل فَََل َحَرَج، َما لَْم 

ِه إلَى اْلُمَصلاى فَََل بَأَْس، يَرْ  ناِة فِي َذلَِك، َوإِْن أََكَل يَْوَم اْْلَْضَحى قَْبَل ُغُدوِّ َغْب َعْن السُّ

 َوإِْن لَْم يَأُْكْل َحتاى يَأُْكَل ِمْن أُْضِحياتِِه فََحَسٌن، َوََل يَِحلُّ ِصيَاُمهَا أَْصًَل.

 -اِلحاديث واآلثار:
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ِ »َعْن أَنٍَس قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا ََل يَْغُدو يَْوَم اْلفِْطِر َحتاى  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)يَأُْكَل تََمَراتٍ 

َعْن نَافٍِع قَاَل: َكاَن اْبُن ُعَمَر يَْغُدو يَْوَم اْلفِْطِر ِمْن اْلَمْسِجِد، َوََل أَْعلَُمهُ أََكَل ■ 

 َشْيئًا.)صحيح(

 ْسُعوٍد قَاَل: ََل تَأُْكلُوا قَْبَل أَْن تَْخُرُجوا يَْوَم اْلفِْطِر إْن ِشْئتُْم.)صحيح(اْبَن مَ ■ 

 991]َمْسأَلَةٌ التَّنَفُّل فِي اْلُمَصلَّى قَْبَل َصََلِة اْلِعيِد َوبَْعَدَها[م

 ِْلَنا التانَفَُّل فِْعُل َخْيٍر. َوالتانَفُُّل قَْبلَهَُما فِي اْلُمَصلاى َحَسٌن، فَإِْن لَْم يَْفَعْل فَََل َحَرَج،

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَإِْن قِيَل: قَْد َصحا أَنا َرُسوَل َّللاا لَْم يَُصلِّ قَْبلَهَُما، َوََل بَْعَدهَُما؟  -َصلاى َّللاا

َماَم، َوَكاَن َمِجيئُهُ إلَ  -َعلَْيِه الساََلُم  -قُْلنَا: نََعْم؛ ِْلَناهُ  ى التاْكبِيِر لَِصََلِة اْلِعيِد بََِل َكاَن اْْلِ

َعْن التانَفُِّل فِي اْلُمَصلاى  -ََل بِإِيَجاٍب َوََل بَِكَراهٍَة  -قَطُّ  -َعلَْيِه الساََلُم  -فَْصٍل، َولَْم يَْنهَ 

 .-ََلُم َعلَْيِه السا  -قَْبَل َصََلِة اْلِعيِد َوبَْعَدهَا، َولَْو َكانَْت َمْكُروهَةً لِبَْينِهَا 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوقَْد َصحا أَنا َرُسوَل َّللاا لَْم يَِزْد قَطُّ فِي لَْيلٍَة َعلَى ثَََلَث َعْشَرةَ  -َصلاى َّللاا

قُوا َوََل  يَاَدةَ أَْو تَْمنَُعوَن ِمْنهَا؟ فَِمْن قَْولِِهْم: ََل، فَيُقَاُل لَهُْم: فُرِّ  َسبِيَل َرْكَعةً، أَفَتَْكَرهُوَن الزِّ

 إلَى فَْرٍق..

 -اآلثار:

َعْن قَتَاَدةَ: َكاَن أَبُو هَُرْيَرةَ، َوأَنَُس ْبُن َمالٍِك، َواْلَحَسُن، َوأَُخوهُ َسِعيٌد، َوَجابُِر ْبُن َزْيٍد ■ 

َماِم َوبَْعَدهُ: يَْعنِي فِي اْلِعيَدْيِن، َوَعْن َمْعَمٍر َعْن أَيُّوبَ  ْختِيَانِيِّ  يَُصلُّوَن قَْبَل ُخُروِج اْْلِ السِّ

 قَاَل: َرأَْيت أَنََس ْبَن َمالٍِك َواْلَحَسَن يَُصلِّيَاِن قَْبَل َصََلِة اْلِعيِد.)صحيح(

َوَعْن ُمْعتَِمِر ْبِن ُسلَْيَماَن َعْن أَبِيِه قَاَل: َرأَْيت أَنََس ْبَن َمالٍِك، َواْلَحَسَن، َوأََخاهُ َسِعيًدا، ■

ْعثَاِء َجابِرَ  َماِم.)صحيح( َوأَبَا الشا  ْبَن َزْيٍد: يَُصلُّوَن يَْوَم اْلِعيِد قَْبَل ُخُروِج اْْلِ

َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب: أَناهُ أَتَى اْلُمَصلاى فََرأَى النااَس يَُصلُّوَن، فَقِيَل لَهُ فِي َذلَِك ■َ

 فَقَاَل: ََل أَُكوُن الاِذي يَْنهَى َعْبًدا إَذا َصلاى.)صحيح(

 990ْسأَلَةٌ التَّْكبِيُر فِي اِْلَْضَحى َوأَيَّاِم التَّْشِريِق َويَْوِم َعَرفَةَ[م]مَ 

: َحَسٌن ُكلُّهُ؛ -َوالتاْكبِيُر إْثَر ُكلِّ َصََلٍة، َوفِي اْْلَْضَحى، َوفِي أَيااِم التاْشِريِق، َويَْوِم َعَرفَةَ 

ِ  ِْلَنا التاْكبِيَر فِْعُل َخْيٍر، َولَْيَس هَهُنَا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَثٌَر َعْن َرُسوِل َّللاا  -َصلاى َّللاا

بِتَْخِصيِص اْْلَيااِم اْلَمْذُكوَرِة ُدوَن َغْيِرهَا.. َوََل َمْعنَى لَِمْن قَاَل: إناَما َذلَِك فِي اْْلَيااِم 

ِ فِ  ِ تََعالَى }َويَْذُكُروا اْسَم َّللاا  [ .٨٩ي أَيااٍم َمْعلُوَماٍت{ ]الحج: اْلَمْعلُوَماِت، لِقَْوِل َّللاا
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َوى َوقَاَل: إنا يَْوَم الناْحِر ُمْجَمٌع َعلَْيِه أَناهُ ِمْن اْلَمْعلُوَماِت َوَما بَْعَدهُ ُمْختَلٌَف فِيِه؛ ِْلَناهُ َدعْ 

ُ تََعالَى قَطُّ ِذْكَرهُ فِي َشْيٍء ِمْن اْْلَيااِم؟ َوََل   َمْعنَى لَِمْن اْقتََصَر فَاِسَدةٌ، َوَما َحَجَر َّللاا

بِاْلَمْعلُوَماِت َعلَى يَْوِم الناْحِر؛ ِْلَنا الناصا يَْمنَُع ِمْن َذلَِك، بِقَْولِِه تََعالَى: }َعلَى َما َرَزقَهُْم 

 [٨٩ِمْن بَِهيَمِة اْلَْنَعاِم{ ]الحج: 

َوأَنا َما بَْعَد يَْوِم الناْحِر هَُو ِمْن أَيااِم الناْحِر،  َوقَْد َصحا أَنا يَْوَم َعَرفَةَ لَْيَس ِمْن أَيااِم الناْحِر،

ِ تََعالَى التاْوفِيُق. -فَبَطََل هََذا اْلقَْوُل   َوبِاَّلَلا

 -أقوال الفقهاء:

 اْستِْحبَاَب التاْكبِيِر َغَداةَ َعَرفَةَ إلَى آِخِر أَيااِم التاْشِريِق ِعْنَد اْلَعْصِر.)الزهري(■ 

ْبِح يَْوَم َعَرفَةَ إلَى َصََلِة اْلَعْصِر يَْوَم الناْحر.)أبو حنيفة(التُكَ ■  بيُِّر َصََلةَ الصُّ

 -اآلثار:

ْبِح يَْوَم َعَرفَةَ إلَى َصََلِة اْلَعْصِر يَْوَم الناْحِر. قَاَل ■  َكاَن اْبُن َمْسُعوٍد يَُكبُِّر َصََلةَ الصُّ

ْحَمِن فِي ِرَوايَتِِه:  ُ أَْكبَُر، اْلَحْمُد َعْبُد الرا ُ أَْكبَُر، َّللاا ُ، َّللاا ُ أَْكبَُر، ََل إلَهَ إَلا َّللاا ُ أَْكبَُر، َّللاا َّللاا

ِ.)صحيح(  َّلِلا

ْبِح آِخِر أَيااِم التاْشِريِق.)صحيح(■َ  َعْن اْبِن ُعَمَر: ِمْن يَْوِم الناْحِر إلَى َصََلِة الصُّ

 999اْلفِْطِر َوََل يَْوَم اِْلَْضَحى لَِصََلِة اْلِعيَدْيِن[م]َمْسأَلَةٌ لَْم يَْخُرْج يَْوَم 

َوَمْن لَْم يَْخُرْج يَْوَم اْلفِْطِر، َوََل يَْوَم اْْلَْضَحى لَِصََلِة اْلِعيَدْيِن: َخَرَج لَِصََلتِِهَما فِي 

ُس، ِْلَناهُ فِْعُل َخْيٍر، َوقَاَل اْليَْوِم الثاانِي، َوإِْن لَْم يَْخُرْج ُغْدَوةً َخَرَج َما لَْم تَُزْل الشامْ 

تََعالَى: }َواْفَعلُوا اْلَخْيَر{.. َوهََذا قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشاافِِعيِّ فَلَْو لَْم يَْخُرْج فِي الثاانِي ِمْن 

 يَأِْت َعْنهُ نَْهٌي. اْْلَْضَحى َوَخَرَج فِي الثاالِِث فَقَْد قَاَل بِِه أَبُو َحنِيفَةَ، َوهَُو فِْعُل َخْيٍر لَمْ 

 -اِلحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه  -َعْن أَبِي ُعَمْيِر ْبِن أَنَِس ْبِن َمالٍِك َعْن ُعُموَمٍة لَهُ ِمْن أَْصَحاِب النابِيِّ ■  َصلاى َّللاا

ِ »  َوَسلامَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرْكبًا َجاُءوا إلَى َرُسوِل َّللاا ْشهَُدوَن أَناهُْم َرأَْوا يَ  -َصلاى َّللاا

هُمْ   صحيح(«)اْلِهََلَل بِاْْلَْمِس، فَأََمَرهُْم أَْن يُْفِطُروا َوإَِذا أَْصبَُحوا يَْغُدوا إلَى ُمَصَلا

ْفُن فِي أَيَّاِم اْلِعيَدْيِن[م  999]َمْسأَلَةٌ اْلِغنَاُء َواللَِّعُب َوالزَّ

ْفُن فِي أَيا   اِم اْلِعيَدْيِن َحَسٌن فِي اْلَمْسِجِد َوَغْيِرِه.َواْلِغنَاُء َواللاِعُب َوالزا

 -اِلحاديث واآلثار:
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ِ »َعْن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعائَِشةَ قَالَْت: َدَخْلُت َعلَى َرُسوِل َّللاا َوِعْنِدي  -َصلاى َّللاا

َل َوْجهَهُ فََدَخَل أَبُو بَْكٍر َجاِريَتَاِن تَُغنِّيَاِن بِِغنَاٍء بَُعاٍث فَاْضطََجَع َعلَى اْلفَِراِش َوحَ  وا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَاْنتَهََرنِي َوقَاَل: ِمْزَماَرةُ الشاْيطَاِن ِعْنَد َرُسوِل َّللاا فَأَْقبََل َعلَْيِه  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا ا َغفََل غَ  -َصلاى َّللاا َمْزتُهَُما فََخَرَجتَا، َوَكاَن يَْوَم فَقَاَل: َدْعهَا فَلَما

 ِ ا َسأَْلُت َرُسوَل َّللاا وَداُن بِالداَرِق َواْلِحَراِب، فَإِما ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ِعيٍد، يَْلَعُب السُّ  -َصلاى َّللاا

ا قَاَل: تَْشتَِهيَن تَْنظُِريَن؟ فَقُْلُت: نََعْم، فَأَقَاَمنِي َوَراَءهُ، َخدِّي  ِه، َوهَُو يَقُوُل: َوإِما َعلَى َخدِّ

 صحيح(«)ُدونَُكْم يَا بَنِي أَْرفَِدةَ َحتاى إَذا َملِْلُت قَاَل: َحْسبُِك؟ قُْلُت: نََعْم، قَاَل: فَاْذهَبِي

َعْن َعائَِشةَ: أَنا أَبَا بَْكٍر َدَخَل َعلَْيهَا َوِعْنَدهَا َجاِريَتَاِن فِي أَيااِم ِمنًى تَُغنِّيَاِن ■ »

ِ َوتَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ْضِربَاِن، َوَرُسوُل َّللاا ى بِثَْوبِِه، فَاْنتَهََرهَُما أَبُو بَْكٍر،  -َصلاى َّللاا ُمَسج ً

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فََكَشَف َرُسوُل َّللاا َعْنهُ َوقَاَل: َدْعهَُما يَا أَبَا بَْكٍر فَإِناهَا أَيااُم  -َصلاى َّللاا

 ح(صحي«)ِعيدٍ 

 -َعْن َعائَِشةَ قَالَْت: َجاَء َحبٌَش يَْزفِنُوَن فِي يَْوِم ِعيٍد فِي اْلَمْسِجِد، فََدَعانِي النابِيُّ ■ »

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  فََوَضْعُت َرْأِسي َعلَى َمْنِكبِِه، فََجَعْلُت أَْنظُُر إلَى لَِعبِِهْم، َحتاى  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)اْنَصَرْفتُ ُكْنُت أَنَا الاتِي 

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بَْينََما اْلَحبََشةُ يَْلَعبُوَن ِعْنَد َرُسوِل َّللاا  -َصلاى َّللاا

ُسوُل بِِحَرابِِهْم إْذ َدَخَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب، فَأَْهَوى إلَْيِهْم لِيَْحِصبَهُْم بِاْلَحْصبَاِء، فَقَاَل رَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا  صحيح(«)َدْعهُْم يَا ُعَمرُ  -َصلاى َّللاا

ِة بَْعَد نَبِيِّهَا  ُ  -قال المؤلف: أَْيَن يَقَُع إْنَكاُر َمْن أَْنَكَر ِمْن إْنَكاِر َسيَِّدْي هَِذِه اْْلُما َصلاى َّللاا

ُ َعْنهَُما َرضِ  -أَبِي بَْكٍر، َوُعَمَر  -َعلَْيِه َوَسلاَم  َعلَْيِهَما  -َعلَْيِه الساََلُم  -؟ َوقَْد أَْنَكَر -َي َّللاا

 َعلَْيِه الساََلُم . -إْنَكاَرهَُما، فََرَجَعا َعْن َرْأيِِهَما إلَى قَْولِِه 

 ]َصََلةُ اَِلْستِْسقَاِء[

 999]َمْسأَلَةٌ قََحطَ النَّاُس أَْو أَْشتَدَّ اْلَمطَُر َحتَّى يُْؤِذَي[م

إْن قََحطَ النااُس أَْو أَْشتَدا اْلَمطَُر َحتاى يُْؤِذَي فَْليَْدُع اْلُمْسلُِموَن فِي إْدبَاِر َصلََواتِِهْم 

َماُم فِي ُخْطبَِة اْلُجُمَعِة.  َوُسُجوِدِهْم َوَعلَى ُكلِّ َحاٍل، َويَْدُعو اْْلِ

: }َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجبْ   [ .٦٠لَُكْم{ ]غافر:  قَاَل َعزا َوَجلا

ُعوا َولَِكْن قََسْت قُلُوبُهُْم{ ]اْلنعام:   [ .٤٣قَاَل تََعالَى: }فَلَْوَل إِْذ َجاَءهُْم بَأُْسنَا تََضرا

ةً  َماُم اْلبُُروَز فِي اَِلْستِْسقَاِء َخاصا ًَل  -ََل فِيَما ِسَواهُ  -فَإِْن أََراَد اْْلِ فَْليَْخُرْج ُمتَبَذِّ

ا إلَى َمْوِضِع اْلُمَصلاى َوالنااُس َمَعهُ، فَيَْبَدأُ فَيَْخطُُب بِِهْم ُخْطبَةً يُْكثُِر فِيهَا ِمْن ُمتََواِضعً 

ُل َوْجهَهُ إلَى اْلقِْبلَِة َوظَْهَرهُ إلَى النااِس، فَيَْدعُ  َ َعزا َوَجلا ،ثُما يَُحوِّ َو اَِلْستِْغفَاِر، َويَْدُعو َّللاا
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َ تََعالَى َرافِ  ًعا يََدْيِه، ظُهُوُرهَُما إلَى الساَماِء، ثُما يَْقلُِب ِرَداَءهُ أَْو ثَْوبَهُ الاِذي يَتََغطااهُ، َّللاا

فَيَْجَعُل بَاِطنَهُ ظَاِهَرهُ، َوأَْعََلهُ أَْسفَلَهُ، َوَما َعلَى َمْنِكٍب ِمْن َمْنِكبَْيِه َعلَى اْلَمْنِكِب اآْلَخِر، 

 .َويَْفَعُل النااُس َكَذلِكَ 

 ثُما يَُصلِّي بِِهْم َرْكَعتَْيِن، َكَما قُْلنَا فِي َصََلِة اْلِعيِد َسَواًء بَِسَواٍء، بََِل أََذاٍن َوََل إقَاَمٍة، إَلا 

أَنا َصََلةَ اَِلْستِْسقَاِء يَْخُرُج فِيهَا اْلِمْنبَُر إلَى اْلُمَصلاى، َوََل يَْخُرُج فِي اْلِعيَدْيِن، فَإَِذا َسلاَم 

ِ تََعالَى: }اْستَْغفُِروا َرباُكْم إِناهُ َكاَن انْ  ا اَِلْستِْغفَاُر فَلِقَْوِل َّللاا َصَرَف َواْنَصَرَف النااُس.. أَما

َماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا{ ]نوح: ٥٠َغفااًرا{ ]نوح:  [ }َويُْمِدْدُكْم بِأَْمَواٍل ٥٥[ }يُْرِسِل السا

[ .. َوََل يُْمنَُع اْليَهُوُد، َوََل ٥٨اٍت َويَْجَعْل لَُكْم أَْنهَاًرا{ ]نوح: َوبَنِيَن َويَْجَعْل لَُكْم َجنا 

َعاِء فَقَْط، َوََل يُبَاُح لَهُْم  اْلَمُجوُس، َوََل الناَصاَرى: ِمْن اْلُخُروِج إلَى اَِلْستِْسقَاِء لِلدُّ

ْسََلِم  ِ تََعالَى التاْوفِيُق.َوبِ  -إْخَراُج نَاقُوٍس َوََل َشْيَء يَُخالُِف ِديَن اْْلِ  اَّلَلا

 -أقوال الفقهاء:

 َصََلةُ اَِلْستِْسقَاِء َكَصََلِة اْلِعيِد.)الشافعي(■ 

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ ْبُن َزْيٍد اْْلَْنَصاِريُّ ■  ِ »قَاَل:  -عن َعْبُد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرأَْيُت َرُسوَل َّللاا  -َصلاى َّللاا

َل ِرَداَءهُ، ثُما  يَْوَم َخَرجَ  َل إلَى النااِس ظَْهَرهُ َواْستَْقبََل اْلقِْبلَةَ يَْدُعو، ثُما َحوا يَْستَْسقِي فََحوا

 صحيح(«)َصلاى لَنَا َرْكَعتَْيِن َجهََر فِيِهَما بِاْلقَِراَءةِ 

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلا  -عن اْبَن َعبااٍس َعْن َصََلِة َرُسوِل َّللاا فِي اَِلْستِْسقَاِء َقَاَل:  -َم َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َخَرَج َرُسوُل َّللاا ًعا، فََجلََس َعلَى  -َصلاى َّللاا ًَل ُمتََواِضًعا ُمتََضرِّ ُمتَبَذِّ

َعاِء، َوالتا  ِع، َوالدُّ ْكبِيِر، َوَصلاى اْلِمْنبَِر فَلَْم يَْخطُْب ُخْطبَتَُكْم هَِذِه، لَِكْن لَْم يََزْل فِي التاَضرُّ

 )صحيح(« َرْكَعتَْيِن َكَما َكاَن يَُصلِّي فِي اْلِعيدِ 

ِ ْبِن يَِزيَد هَُو اْلِخْطِميُّ ■  بَْيِر بََعَث إلَى َعْبِد َّللاا أَْن يَْستَْسقَِي بِالنااِس، فََخَرَج  -أن اْبَن الزُّ

 ، َوَزْيُد ْبُن أَْرقََم، فََصلاى ثُما َخَطَب.)صحيح(فَاْستَْسقَى بِالنااِس، َوفِيِهْم: اْلبََراُء ْبُن َعاِزبٍ 

: أَناهُْم َكانُوا يَُكبُِّروَن فِي اَِلْستِْسقَاِء، ■  َوَعْن أَبِي بَْكٍر، َوُعَمَر، َوُعْثَماَن، َوَعلِيٍّ

قَْبَل اْلُخْطبَِة َواْلفِْطِر، َواْْلَْضَحى َسْبًعا فِي اْْلُولَى، َوَخْمًسا فِي الثاانِيَِة، َويَُصلُّوَن 

 َويَْجهَُروَن بِاْلقَِراَءِة.)ضعيف()منقطع وفيه إْبَراِهيُم ْبُن أَبِي يَْحيَى(

.)صحيح(■   أَنا ُعَمَر َخَرَج إلَى اْلُمَصلاى فََدَعا فِي اَِلْستِْسقَاِء، ثُما اْنَصَرَف َولَْم يَُصلِّ

 ١١١]َصََلةُ اْلُكُسوِف[م
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ِع، َوهََذا فِي  -: أََحُدهَا -ُجوٍه َصََلةُ اْلُكُسوِف َعلَى وُ  أَْن تَُصلَِّي َرْكَعتَْيِن َكَسائِِر التاطَوُّ

ُكُسوِف الشاْمِس، َوفِي ُكُسوِف اْلقََمِر أَْيًضا.. َوإِْن َشاَء َصلاى َرْكَعتَْيِن َويَُسلُِّم، ثُما 

الشاْمِس َواْلقََمِر، َواآْليَاُت َكَما َذَكْرنَا..  َرْكَعتَْيِن َويَُسلُِّم، هََكَذا َحتاى يَْنَجلَِي اْلُكُسوُف فِي

ةً إْن ُكِسفَْت بَْعَد َصََلِة اْلفَْجِر إلَى أَْن يَُصلَِّي الظُّْهَر  : -َوإِْن َشاَء لُِكُسوِف الشاْمِس َخاصا

ُروِب: َصلاى أَْربََع َصلاى َرْكَعتَْيِن َوإِْن ُكِسفَْت ِمْن بَْعِد َصََلِة الظُّْهِر إلَى أَْخِذهَا فِي اْلغُ 

ةً: إْن ُكِسَف بَْعَد َصََلِة  َرَكَعاٍت، َكَصََلِة الظُّْهِر، أَْو اْلَعْصِر َوفِي ُكُسوِف اْلقََمِر َخاصا

اْلَمْغِرِب إلَى أَْن تَُصلَِّي اْلِعَشاَء اآْلِخَرةَ: َصلاى ثَََلَث َرَكَعاٍت َكَصََلِة اْلَمْغِرِب ، َوإِْن 

ْبِح: َصلاى أَْربًَعا: َكَصََلِة اْلَعتََمِة، َوإِْن َشاَء فِي ُكِسَف بَْعَد  َصََلِة اْلَعتََمِة إلَى الصُّ

ةً: َصلاى َرْكَعتَْيِن، فِي ُكلِّ َرْكَعٍة َرْكَعتَاِن، يَْقَرأُ ثُما يَْرَكُع ثُما يَْرفَُع،  ُكُسوِف الشاْمِس َخاصا

 فَيَْقَرأُ.

ُ لَِمْن َحِمَدهُ " ثُما يَْسُجُد َسْجَدتَْيِن. ثُما يَقُوُم فَيَْرَكُع  ثُما يَْرَكُع ثُما يَْرفَعُ  فَيَقُوُل: " َسِمَع َّللاا

أُْخَرى، فِي ُكلِّ َرْكَعٍة َرْكَعتَاِن، َكَما َوَصْفنَا، ثُما يَْسُجُد َسْجَدتَْيِن، ثُما يَْجلُِس َويَتََشهاُد 

ةً َرْكَعتَْيِن فِي ُكلِّ َرْكَعٍة ثَََلُث َويَُسلُِّم.. َوإِْن َشاَء َصلاى فِي كُ  ُسوِف الشاْمِس َخاصا

يَْرفَُع َرَكَعاٍت، يَْقَرأُ ثُما يَْرَكُع ثُما يَْرفَُع فَيَْقَرأُ ثُما يَْرَكُع، ثُما يَْرفَُع فَيَْقَرأُ ثُما يَْرَكُع، ثُما 

ُ لَِمْن َحِمَدهُ " ثُما يَسْ  ُجُد َسْجَدتَْيِن: ثُما يَقُوُم فَيَْرَكُع أَْيًضا َرْكَعةً فِيهَا فَيَقُوُل: " َسِمَع َّللاا

ى ثَََلُث َرَكَعاٍت َكَما َذَكْرنَا، ثُما يَْرفَُع ثُما يَْسُجُد، ثُما يَْجلُِس َويَتََشهاُد َويَُسلُِّم.. َوإِْن َشاَء َصلا 

ةً َرْكَعتَْيِن فِي ُكلِّ َرْكعَ  ٍة أَْربَُع َرَكَعاٍت.. َوإِْن َشاَء َصلاى فِي فِي ُكُسوِف الشاْمِس َخاصا

ةً َرْكَعتَْيِن، فِي ُكلِّ َرْكَعٍة َخْمَس َرَكَعاٍت..  ُكُسوِف الشاْمِس َخاصا

هَا  ةً  -َعلَْيِه الساََلُم  -فَإِْن قِيَل: َكْيَف تَُكوُن هَِذِه اْْلَْعَماُل ِصَحاًحا ُكلُّهَا َوإِناَما َصَلا َمرا

ثَنَا ..َعْن َعائَِشةَ -إْذ َماَت إْبَراِهيُم؟ قُْلنَا: هََذا هَُو اْلَكِذُب َواْلقَْوُل بِاْلَجْهِل  َواِحَدةً  أَنا »: َحدا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوَل َّللاا أَْربََع  -فِي ِصفَِة َزْمَزَم  -َصلاى فِي ُكُسوٍف  -َصلاى َّللاا

 « .َرَكَعاٍت َوأَْربََع َسَجَداتٍ 

فَهَِذِه َصََلةُ ُكُسوٍف َكانَْت بَِمكاةَ ِسَوى الاتِي َكانَْت بِاْلَمِدينَِة، َوَما َرَوْوا قَطُّ َعْن أََحٍد " أَنا 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوَل َّللاا ةً ". َوُكُسوُف الشاْمِس  -َصلاى َّللاا لَْم يَُصلِّ اْلُكُسوَف إَلا َمرا

َعلَْيِه  -ا، بَْيَن ُكلِّ ُكُسوفَْيِن َخْمَسةُ أَْشهٍُر قََمِرياٍة، فَأَيُّ نَِكَرٍة فِي أَْن يَُصلَِّي يَُكوُن ُمتََواتِرً 

ََلُم  ا اْقتَِصاُرنَا َعلَى َما َوَصْفنَا فِي َصََلِة  -السا تِِه ،َوأَما اِت فِي نُبُوا فِيِه َعْشَراٍت ِمْن اْلَمرا

ِ ُكُسوِف اْلقََمِر لِقَْوِل َرُسو ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ِل َّللاا َصََلةُ اللاْيِل َوالناهَاِر َمْثنَى » -َصلاى َّللاا

فَََل يَُجوُز أَْن تَُكوَن َصََلةً إَلا َمْثنَى َمْثنَى، إَلا َصََلةٌ َجاَء نَصٌّ َجلِيٌّ َصِحيٌح « َمْثنَى

ْمِس، فَيُوقَُف ِعْنَد َذلَِك بِأَناهَا أَقَلُّ ِمْن َمْثنَى أَْو أَْكثَُر ِمْن َمْثنَى ، َكَما َجاَء فِي ُكُسوِف الشا

؟ َوإِناَما قُْلنَا بَِصََلِة اْلُكُسوِف  َوََل تُْضَرُب الشاَرائُِع بَْعُضهَا بِبَْعٍض، بَْل ُكلُّهَا َحقٌّ

 ِ ، َواآْليَاِت فِي َجَماَعٍة، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاا ُ َعلَ  -اْلقََمِريِّ َصََلةُ : »-ْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا
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َويَُصلِّيهَا: النَِّساُء، َواْلُمْنفَِرُد، « . اْلَجَماَعِة تَْفُضُل َصََلةَ اْلُمْنفَِرِد بَِسْبٍع َوِعْشِرينَ 

ِ تََعالَى التاْوفِيُق.  َواْلُمَسافُِروَن، َكَما َذَكْرنَا َوبِاَّلَلا

 -أقوال الفقهاء:

 طوع.)أبو حنيفة(صَلة الكسوف ركعتان كسائر الت■

 تصلى ركعتين ركعتين حتى ينجلى الكسوف والخسوف.)الحسن والنخعي(■

، َوأَْحَمَد، َوأَبِي ثَْوٍر(■   يَصلاى َرْكَعتَْيِن، فِي ُكلِّ َرْكَعٍة َرْكَعتَاِن.) َمالٍِك، َوالشاافِِعيِّ

فَقََرأَ هََكَذا أَبًَدا َحتاى تَْنَجلَِي، فَإَِذا اْنَجلَْت يَْقَرأَ ثُما يَْرَكَع فَإِْن لَْم تَْنَجِل َرَكَع ثُما َرفََع، ■ 

 َسَجَد ثُما َرَكَع الثاانِيَةَ.) اْلَعََلِء ْبِن ِزيَاٍد اْلَعَدِويِّ و إِْسَحاَق ْبِن َراْهَوْيِه(

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ »َعْن أَبِي بَْكَرةَ ■  ُ َعلَ  -ُكناا ِعْنَد َرُسوِل َّللاا فَاْنَكَسفَْت الشاْمُس، فَقَاَم  -ْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

ا إلَى اْلَمْسِجِد يَُجرُّ ِرَداَءهُ ِمْن اْلَعَجلَِة، فَقَاَم إلَْيِه النااُس، فََصلاى َرْكَعتَْيِن َكَما يَُصلُّوَن، فَلَما 

ْمَس َواْلقََمَر آيَتَاِن ِمْن آيَاتِ  ُ بِِهَما ِعبَاَدهُ  اْنَجلَْت َخَطبَنَا، فَقَاَل: إنا الشا ُف َّللاا ِ يَُخوِّ َّللاا

َوإِناهَُما ََل يَْنَكِسفَاِن لَِمْوِت أََحٍد َوََل لَِحيَاتِِه فَإَِذا َرأَْيتُْم ُكُسوَف أََحِدِهَما فََصلُّوا َحتاى 

 صحيح(«)يَْنَجلِيَ 

ِ ْبِن عَ  ينَا نَْحَو هََذا أَْيًضا َعْن َعْبِد َّللاا ْمِرو ْبِن اْلَعاِص يَْوَم َماَت قال المؤلف: َوُروِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -إْبَراِهيُم اْبُن َرُسوِل َّللاا ُجوِد  -َصلاى َّللاا ُكوِع َوالسُّ إَلا أَنا فِيِه تَْطِويَل الرُّ

 َواْلقِيَاِم.

بَْيرِ -فَأََخَذ بِهََذا طَائِفَةٌ ِمْن السالَِف  ِ ْبُن الزُّ    ..: ِمْنهُْم َعْبُد َّللاا

ِ »َعْن النُّْعَماِن ْبِن بَِشيٍر قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه  -َكَسفَْت الشاْمُس َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

 صحيح(«)فََجَعَل يَُصلِّي َرْكَعتَْيِن َرْكَعتَْيِن َويَْسأَُل َعْنهَا َحتاى اْنَجلَتْ  -َوَسلاَم 

لََكاَن َحَسنًا،  -ِمْن َزْلَزلٍَة أَْو نَْحِوهَا  -َد ُكلِّ آيٍَة تَْظهَُر قال المؤلف: َولَْو َصلاى َذلَِك ِعنْ 

 ِْلَناهُ فِْعُل َخْيٍر 

ْحَمِن ْبِن َسُمَرةَ ■ » ِ  -َعْن َعْبِد الرا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوَكاَن ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ِ قَاَل: ُكْنُت أَْرِمي بِأَْسهٍُم لِ  - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ي فِي اْلَمِدينَِة فِي َحيَاِة َرُسوِل َّللاا  -َصلاى َّللاا

 ِ ِ َْلَْنظَُرنا إلَى َما َحَدَث لَِرُسوِل َّللاا ُ  -إْذ َكَسفَْت الشاْمُس، فَنَبَْذتُهَا، َوقُْلُت: َوَّللَاا َصلاى َّللاا

ْمِس، قَ  -َعلَْيِه َوَسلاَم  ََلِة َرافٌِع يََدْيِه، فََجَعَل فِي ُكُسوِف الشا اَل: فَأَتَْيتُهُ َوهَُو قَائٌِم فِي الصا

ا ُحِسَر َعْنهَا قََرأَ ُسوَرتَْيِن  يَُسبُِّح َويَْحَمُد َويُهَلُِّل، َويَُكبُِّر، َويَْدُعو َحتاى ُحِسَر َعْنهَا، فَلَما

 صحيح(«)َوَصلاى َرْكَعتَْينِ 
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ِ »يٍر قَاَل: َعْن النُّْعَماِن ْبِن بَشِ ■  ُ َعلَْيِه  -اْنَكَسفَْت الشاْمُس َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ا  -َوَسلاَم  فََخَرَج يَُجرُّ ثَْوبَهُ فَِزًعا، َحتاى أَتَى اْلَمْسِجَد، فَلَْم يََزْل يَُصلِّي بِنَا َحتاى اْنَجلَْت فَلَما

أَنا الشاْمَس َواْلقََمَر ََل يَْنَكِسفَاِن إَلا لَِمْوِت َعِظيٍم ِمْن  اْنَجلَْت قَاَل: إنا نَاًسا يَْزُعُمونَ 

ْمَس َواْلقََمَر ََل يَْنَكِسفَاِن لَِمْوِت أََحٍد َوََل لَِحيَاتِِه، َولَِكناهُمَ  ا اْلُعظََماِء، َولَْيَس َكَذلَِك، إنا الشا

 َ ِ تََعالَى، َوإِنا َّللاا  إَذا تََجلاى لَِشْيٍء ِمْن َخْلقِِه َخَشَع لَهُ فَإَِذا َرأَْيتُْم َذلَِك آيَتَاِن ِمْن آيَاِت َّللاا

 صحيح(«)فََصلُّوا َكأَْحَدِث َصََلٍة َصلاْيتُُموهَا ِمْن اْلَمْكتُوبَةِ 

ِ ْبِن َعبااٍس قَاَل: ■  ِ »َعْن َعْبِد َّللاا ُ  -اْنَخَسفَْت الشاْمُس َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاا  َصلاى َّللاا

ِ  -َعلَْيِه َوَسلاَم  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فََصلاى َرُسوُل َّللاا فَقَاَم قِيَاًما طَِويًَل نَْحًوا ِمْن  -َصلاى َّللاا

 قَِراَءِة ُسوَرِة اْلبَقََرِة، ثُما َرَكَع ُرُكوًعا طَِويًَل، ثُما َرفََع فَقَاَم قِيَاًما طَِويًَل َوهَُو ُدوَن اْلقِيَامِ 

ِل، ثُما َسَجَد ثُما قَاَم قِيَاًما طَِويًَل ا ُكوِع اْْلَوا ِل، ثُما َرَكَع ُرُكوًعا طَِويًَل َوهَُو ُدوَن الرُّ ْْلَوا

ِل ثُما َرفََع فَقَاَم  ُكوِع اْْلَوا ِل، ثُما َرَكَع ُرُكوًعا طَِويًَل َوهَُو ُدوَن الرُّ َوهَُو ُدوَن اْلقِيَاِم اْْلَوا

ِل، قِيَاًما طَوِ  ُكوِع اْْلَوا ِل، ثُما َرَكَع ُرُكوًعا طَِويًَل َوهَُو ُدوَن الرُّ يًَل َوهَُو ُدوَن اْلقِيَاِم اْْلَوا

 صحيح ومثله عن عائشة مرفوعا(«)ثُما َسَجَد ثُما اْنَصَرفَ 

ِ »َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َصلاى َرُسوُل َّللاا ِحيَن َكَسفَْت  -َصلاى َّللاا

ُ َعْنهُ  -َوَعْن َعلِيٍّ « الشاْمُس ثََمانَِي َرَكَعاٍت فِي أَْربَِع َسَجَداتٍ  ِمْثُل  -َرِضَي َّللاا

 َذلَِك)صحيح(

َكباَر َعْن اْبِن َعبااٍس: أَناهُ َصلاى فِي َزْلَزلٍَة بِاْلبَْصَرِة، قَاَم بِالنااِس فََكباَر أَْربًَعا ثُما قََرأَ ثُما ■ 

ُ أَْن يَْقَرأَ، ثُما َكباَر فََرَكَع.)صح يح َوَرَكَع، ثُما َرفََع َرْأَسهُ فََكباَر أَْربًَعا، ثُما قََرأَ َما َشاَء َّللاا

 ومثله من فعل حذيفة(

اٍت َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: َصََلةُ اآْليَاِت ِستُّ َرَكَعاٍت فِي أَْربَِع َسَجدَ ■ 

 .)صحيح(

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا النابِيا »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■  َصلاى عشر َرَكَعاٍت فِي  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)أَْربَِع َسَجَداتٍ 

ِ »َعْن َعائَِشةَ قَالَْت: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َجهََر َرُسوُل َّللاا اْلُكُسوِف  فِي َصََلةِ  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)بِقَِراَءتِهِ 

َصلاى فِي اْلُكُسوِف  -َعلَْيِه الساََلُم  -إناهُ »قال المؤلف: فَإِْن قِيَل: إنا َسُمَرةَ َرَوى فَقَاَل: 

؛ ِْلَناهُ لَْم يَْرِوِه إَلا ثَْعلَبَةُ ْبُن َعبااٍد اْلعَ « ََل نَْسَمُع لَهُ َصْوتًا ، َوهَُو قُْلنَا: هََذا ََل يَِصحُّ ْبِديُّ

 َمْجهُوٌل..

ِ »أُبَيِّ ْبِن َكْعٍب ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا ِل َرْكَعٍة ِمْن َصََلِة  -َصلاى َّللاا قََرأَ فِي أَوا

 صحيح(«)اْلُكُسوِف ُسوَرةً ِمْن الطَُّولِ 
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َرْكَعتَْيِن فِي ُكلِّ  -ظَْهِر ِصفَِة َزْمَزَم َعلَى  -أَنا اْبَن َعبااٍس: َصلاى إْذ َكَسفَْت الشاْمُس ■ 

 َرْكَعٍة أَْربَُع َرَكَعاٍت.)صحيح(

: أَنا َعلِيا ْبَن أَبِي طَالٍِب َصلاى فِي ُكُسوٍف َعْشَر َرَكَعاٍت فِي ■  َعْن اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

 أَْربَِع َسَجَداٍت.)صحيح(

 999آِن أَْربََع َعْشَرةَ َسْجَدةً[م]ُسُجوُد اْلقُْرآِن[ ]َمْسأَلَةٌ فِي اْلقُرْ 

لُهَا  -َمْسأَلَةٌ فِي اْلقُْرآِن أَْربََع َعْشَرةَ َسْجَدةً  ثُما  -فِي آِخِر َخاتَِمِة ُسوَرِة اْْلَْعَراِف  -: -أَوا

ْعدِ   فِي الرا

 -جِّ فِي اْْلُولَى ثُما فِي اْلحَ  -ثُما فِي " كهيعص "  -ثُما فِي " ُسْبَحاَن "  -ثُما فِي الناْحِل 

ثُما  -ثُما فِي " الم تَْنِزيُل "  -ثُما فِي الناْمِل  -ثُما فِي اْلفُْرقَاِن  -َسْجَدةٌ  -َولَْيَس قُْرُب آِخِرهَا 

لَْت  ثُما فِي " إَذا  -ثُما فِي " َوالناْجِم " فِي آِخِرهَا.  -فِي " ص " ثُما فِي " حم " فُصِّ

َماُء اْنَشقا  [ ثُما فِي " اْقَرْأ بِاْسِم ٨٥ْت " ِعْنَد قَْوله تََعالَى }َل يَْسُجُدوَن{ ]اَلنشقاق: السا

ََلِة اْلفَِريَضِة  ُجوُد فَْرًضا لَِكناهُ فَْضٌل َويَْسُجُد لَهَا فِي الصا َربَِّك " فِي آِخِرهَا. َولَْيَس السُّ

ََلِة فِي ُكلِّ وَ  ِع، َوفِي َغْيِر الصا ْقٍت، َوِعْنَد طُلُوِع الشاْمِس َوُغُروبِهَا َواْستَِوائِهَا َوالتاطَوُّ

 إلَى اْلقِْبلَِة َوإِلَى َغْيِر اْلقِْبلَِة َوَعلَى طَهَاَرٍة َوَعلَى َغْيِر طَهَاَرٍة.

ا الساَجَداُت اْلُمتاِصلَةُ إلَى " الم تَْنِزيُل " فَََل ِخََلَف فِيهَا، َوََل فِي َمَواِضِع السُّ  ُجوِد فَأَما

ْجَدِة فِيهَا ِعْنَد تََماِم  ِمْنهَا، إَلا فِي ُسوَرِة الناْمِل، فَإِنا َكثِيًرا ِمْن النااِس قَالُوا: َمْوِضُع السا

 [ .٨٦قَِراَءتِك }َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم{ ]النمل: 

 [٨١{ ]النمل: َوقَاَل بَْعُض اْلفُقَهَاِء، بَْل فِي تََماِم قَِراَءتِك }َوَما تُْعلِنُونَ 

ُجوِد َواْْلَْمِر بِِه، َواْلُمبَاَدَرةُ إلَى فِْعِل اْلَخْيرِ   َوبِهََذا نَقُوُل، ِْلَناهُ أَْقَرُب إلَى َمْوِضِع ِذْكِر السُّ

 أَْولَى.

 [ .٥٣٣قَاَل تََعالَى: }َوَساِرُعوا إِلَى َمْغفَِرٍة ِمْن َربُِّكْم{ ]آل عمران: 

اْلَحجِّ َسْجَدةٌ ثَانِيَةٌ قُْرَب آِخِرهَا، ِعْنَد قَْوله تََعالَى: }َواْفَعلُوا اْلَخْيَر َوقَالَْت طَائِفَةٌ: فِي 

ََلِة أَْلبَتاةَ، ِْلَناهُ ََل يَُجوُز أَْن يَُزاَد ٤٤لََعلاُكْم تُْفلُِحوَن{ ]الحج:  [ َوََل نَقُوُل بِهََذا فِي الصا

ََلِة ُسُجوٌد لَْم يَِصحا بِِه نَ  ََلِة فَهَُو فِي الصا ا فِي َغْيِر الصا ََلةُ تَْبطُُل بَِذلَِك، َوأَما ، َوالصا صٌّ

ُجوِد فِي " حم ".  َحَسٌن، ِْلَناهُ فِْعُل َخْيٍر..َواْختُلَِف فِي السُّ

ْجَدةُ ِعْنَد تََماِم قَْوله تََعالَى: }إِْن ُكْنتُْم إِيااهُ تَْعبُُدوَن{ ]فصلت:  [ َوبِِه ٣٤فَقَالَْت طَائِفَةٌ: السا

 نَأُْخُذ.

 [٣٩َوقَالَْت طَائِفَةٌ: بَْل ِعْنَد قَْولِِه: }َوهُْم َل يَْسأَُموَن{ ]فصلت: 



 

396 
 

 -أقوال الفقهاء:

 السجود بِاْْلُولَى ِمْن اآْليَتَْيِن.)أصحاب ابن مسعود ومالك وأبو سليمان(■

ِل.)مالك(■   ََل ُسُجوَد فِي َشْيٍء ِمْن اْلُمفَصا

ْعبِيِّ السجود في إذا ■ السماء انشقت.) َوهَُو قَْوُل أَْصَحاِب اْبِن َمْسُعوٍد، َوُشَرْيٍح، َوالشا

، َوُسْفيَاَن  ْعبِيِّ َوأَبِي َحنِيفَةَ، َواْْلَْوَزاِعيِّ َوُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز أََمَر النااَس بَِذلَِك َوالشا

، َوأَْحَمَد، َوإِْسحَ  ، َوالشاافِِعيِّ  اَق، َوَداُود، َوأَْصَحابِِهْم، َوأَْصَحاِب اْلَحِديِث(الثاْوِريِّ

ُجوِد.) ُرِوَي َعْن ُعْثَماَن ■  ُ تََعالَى َعْنهُ  -تُوِمُئ اْلَحائُِض بِالسُّ ، َوَسِعيِد ْبِن -َرِضَي َّللاا

 اْلُمَسيِِّب(

 َجَواُزهَا إلَى َغْيِر اْلقِْبلَِة.) الشعبي(■ 

 -ِلحاديث واآلثار:ا

ِ »َمْسُعوٍد  َعْن اْبنِ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا قََرأَ: َوالناْجِم فََسَجَد  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)فِيهَا

ِ »َعْن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: َسَجْدنَا َمَع َرُسوِل َّللاا فِي: َوالناْجِم  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)كَ َواْقَرْأ بِاْسِم َربِّ 

ِ »َوَعْن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلُمطالِِب ْبِن أَبِي َوَداَعةَ قَاَل: َسَجَد َرُسوُل َّللاا فِي  -َصلاى َّللاا

ُجوَد فِيهَا أَبًَدا -الناْجِم َولَْم أَْسُجْد   )صحيح(« َوَكاَن ُمْشِرًكا ِحينَئٍِذ قَاَل: فَلَْن أََدَع السُّ

 َم اْلُمطالُِب يَْوَم اْلفَْتِح.قال المؤلف: أَْسلَ 

ِ »َعْن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َزْيِد ْبِن ثَابٍِت قَاَل: قََرْأُت َعلَى َرُسوِل َّللاا َوالناْجِم فَلَْم  -َصلاى َّللاا

 « يَْسُجْد فِيهَا

ةَ لَهُْم فِي هََذا، فَإِناهُ لَْم يَقُْل: إنا النابِيا  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: ََل ُحجا قَاَل:  -َصلاى َّللاا

ُجوَد فَْرٌض فَقَْط. ةٌ َعلَى َمْن قَاَل: إنا السُّ  ََل ُسُجوَد فِيهَا، َوإِناَما فِي هََذا اْلَخبَِر ُحجا

ُجوَد لَْيَس فَْرًضا، لَِكْن إْن َسَجَد فَهَُو أَْفَضُل، َوإِْن تََرَك فَََل   َحَرَج، َوهََكَذا نَقُوُل: إنا السُّ

ناِة َوأَْيًضا: فَإِنا َراِوَي هََذا اْلَخبَِر قَْد َصحا َعْن َمالٍِك أَناهُ ََل يَْعتَِمُد  َما لَْم يَْرَغْب َعْن السُّ

 َوهَُو اْبُن قَُسْيٍط .. -َعلَى ِرَوايَتِِه 

ِ »اْبِن َعبااٍس ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا ِل ُمْذ قَِدَم  -َصلاى َّللاا لَْم يَْسُجْد فِي اْلُمفَصا

 ضعيف() َمطَر الوراق َسيُِّئ اْلِحْفِظ(«)اْلَمِدينَةَ 
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ِ »أَنا أَبَا َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -إنا َرُسوَل َّللاا َكاَن يَْسُجُد بَِمكاةَ  -َصلاى َّللاا

ا قَِدَم  ا أَتَى بِالناْجِم فَلَما اْلَمِدينَةَ َرأَى أَبُو َسِعيٍد فِيَما يََرى الناائُِم َكأَناهُ يَْكتُُب ُسوَرةَ ص، فَلَما

ْجَدِة: َسَجَدْت الداَواةُ، َواْلقَلَُم، َوالشاَجُر، َوَما َحْولَهُ ِمْن َشْيٍء. قَاَل: فَأَْخبَْرت  َعلَى السا

 ِ ُ َعلَْيهِ  -َرُسوَل َّللاا ضعيف() بَْكًرا لَْم «)فََسَجَد فِيهَا، َوتََرَك الناْجمَ  -َوَسلاَم  َصلاى َّللاا

 يَْسَمْعهُ ِمْن أَبِي َسِعيٍد(

َماُء اْنَشقاْت، »َعْن ■  ْحَمِن ْبِن َعْوٍف قَاَل: َرأَْيُت أَبَا هَُرْيَرةَ َسَجَد فِي إَذا السا َعْبِد الرا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -تَْسُجُد؟ قَاَل: لَْو لَْم أََر النابِيا  فَقُْلُت: يَا أَبَا هَُرْيَرةَ، أَلَْم أََركَ  َسَجَد  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)لَْم أَْسُجْد بِهَا

ِ »َعْن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: َسَجْدنَا َمَع َرُسوِل َّللاا فِي: إَذا  -َصلاى َّللاا

َماُء اْنَشقاْت َواْقرَ   صحيح(«)ْأ بِاْسِم َربِّكَ السا

َماُء اْنَشقاْت " َوَمْن هَُو ■  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: " َسَجَد: أَبُو بَْكٍر، َوُعَمُر فِي: " إَذا السا

ْحَمِن، َواْلُمْعتَِمُر " َو: )اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك(.)صحيح(  َخْيٌر ِمْنهَُما " َزاَد َعْبُد الرا

َماُء اْنَشقاْت " َوهَُو يَْخطُُب، فَنََزَل َعْن أَبِي َرزِ ■  اُر ْبُن يَاِسٍر: " إَذا السا يٍن: قََرأَ َعما

 فََسَجَد.)صحيح(

َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: أَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب قََرأَ لَهُْم " َوالناْجِم إَذا هََوى " فََسَجَد فِيهَا، ثُما ■ 

ََلِة بِاْلُمْسلِِميَن.قَاَم فَقََرأَ بُِسوَرٍة أُخْ   َرى، َوأَناهُ فََعَل َذلَِك فِي الصا

: أَنا ُعْثَماَن ْبَن َعفااَن قََرأَ فِي َصََلِة اْلِعَشاِء ِب " َوالناْجِم " ■  َوَعْن أَبِي ُعْثَماَن الناْهِديِّ

ْيتُوِن " فََرَكَع َوَسَجَد، فَقََرأَ ُسوَرتَْيِن فِي  فََسَجَد فِي آِخِرهَا، ثُما قَاَم فَقََرأَ ِب " َوالتِّيِن َوالزا

 َرْكَعٍة.

: " الم تَْنِزيُل " " وحم الساْجَدةُ " " -َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: اْلَعَزائُِم أَْربٌَع ■ 

 َوالناْجُم " " َواْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك ")صحيح ومثله عن ابن مسعود(

ِ ْبَن ثَ ■  ْعلَبَةَ يَقُوُل: َصلاْيت َخْلَف ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب فََسَجَد فِي اْلَحجِّ عن َعْبَد َّللاا

َسْجَدتَْيِن.)صحيح ومثله عن أبي الدرداء َوُرِوَي أَْيًضا َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب، َوأَبِي 

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص(  ُموَسى، َوَعْبِد َّللاا

ِ بْ ■  ِ ْبَن ُعَمَر َسَجَد فِي اْلَحجِّ َسْجَدتَْيِن.)صحيح(َعْن َعْبِد َّللاا  ِن ِدينَاٍر: َرأَْيت َعْبَد َّللاا

لَْت ُسوَرةُ اْلَحجِّ َعلَى اْلقُْرآِن بَِسْجَدتَْيِن.)صحيح(■   َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل: فُضِّ

: أَناهَُما َكانَا ََل يََريَاِن َعَزائِ ■  ُجوِد ِمْن هَِذِه اْلَمْذُكوَراِت إَلا َعْن اْبِن َمْسُعوٍد، َوَعلِيٍّ َم السُّ

 " الم " َو " حم " َوَكانَا يََريَانِِهَما أَْوَكُد ِمْن ِسَواهَُما.)صحيح(
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ْكِر[م  999]ُسُجوُد الشُّ

ِ تََعالَى َعلَى اْلَمْرِء نِْعَمةٌ فَيُْستََحبُّ لَهُ  ْكِر َحَسٌن، إَذا َوَرَدْت َّلِلا ُجوُد، ِْلَنا ُسُجوُد الشُّ السُّ

ُ تََعالَى: }َواْفَعلُوا اْلَخْيَر{ َولَْم يَأِْت َعْنهُ نَْهٌي َعْن النابِيِّ  ُجوَد فِْعُل َخْيٍر، َوقَْد قَاَل َّللاا  -السُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم .  َصلاى َّللاا

ِ َمْعَداُن ْبُن أَبِي طَْلَحةَ اْليَْعُمِريُّ قَاَل: لَقِيُت ثَْوبَاَن ■ » ُ َعلَْيِه  -َمْولَى َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ِ  -َوَسلاَم  ُ بِِه اْلَجناةَ، أَْو قُْلُت: َما أََحبُّ اْْلَْعَماِل إلَى َّللاا فَقُْلُت لَهُ: أَْخبِْرنِي بَِعَمٍل يُْدِخلُنِي َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه  -تََعالَى؟ فَقَاَل: َسأَْلُت َرُسوَل َّللاا َكَما َسأَْلتَنِي فَقَاَل َعلَْيَك بَِكْثَرِة  -َوَسلاَم َصلاى َّللاا

 ُ ِ َسْجَدةً إَلا َرفََعَك َّللاا ِ تََعالَى، فَإِناَك ََل تَْسُجُد َّلِلا ُجوِد َّلِلا َدَرَجةً، َوَحطا  -َعزا َوَجلا بِهَا  -السُّ

ْرَداِء فََسأَْلتُهُ؟ فَقَاَل ِمْثَل َما قَاَل لِي َعْنَك بِهَا َخِطيئَةً قَاَل َمْعَداُن: ثُما لَقِيُت أَبَا الدا 

 صحيح(«)ثَْوبَانُ 

ا َجاَءهُ فَْتُح اْليََماَمِة: َسَجَد.)صحيح(■  يِق: أَناهُ لَما دِّ  َعْن أَبِي بَْكٍر الصِّ

ا َوَجَد ُذو الثِّْديَِة فِي اْلقَْتلَى: َسَجَد.■َ  )صحيح(َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب: أَناهُ لَما

ا تِيَب َعلَْيِه: َسَجَد.)صحيح(■   َعْن َكْعِب ْبِن َمالٍِك فِي َحِديِث تََخلُّفِِه َعْن تَبُوَك: أَناهُ لَما

 

 -كتاب الجنائز:

 999]َمْسأَلَةٌ ُغْسُل اْلُمْسلِِم الذََّكِر َواِْلُْنثَى َوتَْكفِينُُهَما[م

فِينُهَُما: فَْرٌض، َوََل يَُجوُز أَْن يَُكوَن اْلَكفَُن إَلا َحَسنًا ُغْسُل اْلُمْسلِِم الذاَكِر َواْْلُْنثَى َوتَكْ 

ََلةُ َعلَْيِه .  َعلَى قَْدِر الطااقَِة، َوَكَذلَِك الصا

 -اِلحاديث واآلثار:

« ■ ِ ُ َعلَيْ  -َعْن أُمِّ َعِطياةَ اْْلَْنَصاِرياِة قَالَْت: َدَخَل َعلَْينَا َرُسوُل َّللاا  -ِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

« ِحيَن تُُوفِّيَْت اْبنَتُهُ، فَقَاَل: اْغِسْلنَهَا ثَََلثًا أَْو َخْمًسا أَْو أَْكثََر ِمْن َذلَِك، إْن َرأَْيتُنا َذلِكَ 

 َوَذَكَر اْلَحِديَث.)صحيح(

ِرْجهُ َعْن اْلفَْرِض بُِغْسلِهَا، َوأَْمُرهُ فَْرٌض، َما لَْم يُخْ  -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: فَأََمَر 

 نَصٌّ آَخُر.

ُجِل َواْلَمْرأَِة فِي َذلَِك َسَواٌء، َوإِيَجاُب اْلُغْسِل: هَُو قَْوُل  َوََل ِخََلَف فِي أَنا ُحْكَم الرا

، َوَداُود  ِ -الشاافِِعيِّ ْن ََل يََرى ُغْسَل اْلَميِِّت فَْرًضا َوهَُو َعَمُل َرُسوِل َّللاا  - : َواْلَعَجُب ِمما

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  لِِه إلَى اآْلَن. -َصلاى َّللاا ْسََلِم ُمْذ أَوا  َوأَْمُرهُ، َوَعَمُل أَْهِل اْْلِ
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ُث: ■ ِ يَُحدِّ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا النابِيا »عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاا َخطََب يَْوًما فََذَكَر  -َصلاى َّللاا

قُبَِض فَُكفَِّن فِي َكفٍَن َغْيِر طَائٍِل، فَقَاَل: إَذا َكفاَن أََحُدُكْم أََخاهُ فَْليُْحِسْن َرُجًَل ِمْن أَْصَحابِِه 

 صحيح(«)َكفَنَهُ 

َعْن اْبِن َمْسُعوٍد: أَناهُ أَْوَصى أَْن يَُكفاَن فِي ُحلاٍة بِِمائَتَْي ِدْرهٍَم، َوَعْن اْبِن ِسيِريَن: َكاَن ■ 

 اهُ فَْليُْحِسْن َكفَنَهُ، فَإِناهُْم يَتََزاَوُروَن فِي أَْكفَانِِهْم.)صحيح(يُقَاُل: َمْن َولَِي أَخَ 

 َعْن ُحَذْيفَةَ: ََل تَُغالُوا فِي اْلَكفَِن، اْشتَُروا لِي ثَْوبَْيِن نَقِياْيِن.)صحيح(■ َ

: أَناهُ قَاَل ِْلَنٍَس، َواْبِن ُعَمَر َولَِغيْ ■   -ِرِهَما ِمْن أَْصَحاِب النابِيِّ َوَعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  اْحِملُونِي َعلَى قَِطيفٍَة قَْيُصَرانِياٍة، َوأَْجِمُروا َعلَيا أُوقِياةَ ِمْجَمٍر  -َصلاى َّللاا

 ح(َوَكفِّنُونِي فِي ثِيَابِي الاتِي أَُصلِّي فِيهَا، َوفِي قُْبِطياٍة فِي اْلبَْيِت َمَعهَا.)صحي

ُ تََعالَى َعْنهُ  -َعْن أَبِي بَْكٍر ■  فِي أَْن يُْغَسَل الثاْوُب الاِذي َعلَْيِه َويَُكفاَن فِيِه  -َرِضَي َّللاا

 َوفِي ثَْوبَْيِن آَخَرْيِن.)صحيح(

 992]َمْسأَلَةٌ لَْم يَُغسَّْل َولَْم يَُكفَّْن َحتَّى ُدفَِن[م

 َحتاى ُدفَِن: َوَجَب إْخَراُجهُ َحتاى يَُغساَل َويَُكفاَن َوََل بُدا .َوَمْن لَْم يَُغساْل َوََل ُكفَِّن 

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ قَاَل: ■ ِ »عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَتَى َرُسوُل َّللاا ِ ْبَن أُبَيٍّ  -َصلاى َّللاا َعْبَد َّللاا

، فَأََمَر بِِه فَأُْخِرَج، فََوَضَعهُ َعلَى ُرْكبَتِِه، َونَفََث َعلَْيِه ِمْن ِريقِِه، بَْعَدَما أُْدِخَل فِي ُحْفَرتِهِ 

 صحيح(«)َوأَْلبََسهُ قَِميًصا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: أَْمُر النابِيِّ  بِاْلُغْسِل َواْلَكفَِن لَْيَس َمْحُدوًدا بَِوْقٍت،  -َصلاى َّللاا

ًدا، َوإِْن تَقَطاَع اْلَميُِّت، َوََل فَْرَق بَْيَن تَقَطُِّعِه بِاْلبِلَى َوبَْيَن تَقَطُِّعِه بِاْلِجَراِح، فَهَُو فَْرٌض أَبَ 

، ََل يَْمنَُع َشْيٌء ِمْن َذلَِك ِمْن ُغْسلِِه َوتَْكفِينِِه.  َواْلُجَدِريِّ

 991]َمْسأَلَةٌ الد فن لَْيًَل[م

لَْيًَل إَلا َعْن َضُروَرٍة َوََل ِعْنَد طُلُوِع الشاْمِس َحتاى تَْرتَفَِع، َوََل َوََل يَُجوُز أَْن يُْدفََن أََحٌد 

َواِل، َوََل ِحيَن اْبتَِداِء أَْخِذهَا فِي اْلُغُروِب،  ِحيَن اْستَِواِء الشاْمِس َحتاى تَأُْخَذ فِي الزا

ََلةُ َجائَِزةٌ َعلَْيِه فِي هَِذِه اْْلَْوقَاِت َويَتاِصُل َذلَِك بِاللاْيِل إلَى طُلُوِع اْلفَْجِر الثاانِي ، َوالصا

 ُكلِّهَا.

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ يَقُوُل: ■ ِ »عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َخطََب َرُسوُل َّللاا فََزَجَر أَْن  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)َذلِكَ يُْقبََر إْنَساٌن لَْيًَل إَلا أَْن يُْضطَرا إلَى 
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 -، َوِمْن أَْزَواِجِه، َوِمْن أَْصَحابِِه -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: ُكلُّ َمْن ُدفَِن لَْيًَل ِمْنهُ 

ُ َعْنهُْم فَإِناَما َذلَِك لَِضُروَرٍة أَْوَجبَْت َذلَِك، ِمْن َخْوِف ِزَحاٍم، أَْو َخْوِف اْلَحرِّ  َرِضَي َّللاا

ْفَن لَْيًَل..َعلَى َمْن َحَضرَ  ا يُبِيُح الدا  ، َوَحرُّ اْلَمِدينَِة َشِديٌد، أَْو َخْوِف تََغيٍُّر أَْو َغْيِر َذلَِك ِمما

ِ »عن ُعْقبَةَ ْبَن َعاِمٍر يَقُوُل: ■ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ثَََلُث َساَعاٍت َكاَن َرُسوُل َّللاا  -َصلاى َّللاا

أَْن نُْقبَِر فِيِهنا َمْوتَانَا: ِحيَن تَْطلُُع الشاْمُس بَاِزَغةً َحتاى تَْرتَفَِع،  يَْنهَى أَْن نَُصلَِّي فِيهَا أَوْ 

« َوِحيَن يَقُوُم قَائُِم الظاِهيَرِة َحتاى تَِميَل الشاْمُس، َوِحيَن تَُضيُِّف لِْلُغُروِب َحتاى تَْغُربَ 

 .)صحيح(

ََلةَ اْلَمْنِهيا َعْنهَا فِ  ُد اْبتَِداُقهُ قال المؤلف: االصا ُع اْلُمتََعما ي هَِذِه اْْلَْوقَاِت إناَما ِهَي التاطَوُّ

َد تَْرَكهَا إلَى َذلَِك اْلَوْقِت َوهَُو يَْذُكُرهَا  قَْصًدا إلَْيِه ،َوَكَذلَِك ُكلُّ َصََلِة فَْرٍض َمْقِضياٍة تََعما

 لَْيهَا..فَقَْط، ََل ُكلُّ َصََلٍة َمأُْموٍر بِهَا أَْو َمْنُدوٍب إ

ََلةُ َعلَى َمْوتَى اْلُمْسلِِميَن[م  990-999]َمْسأَلَةٌ الصَّ

ةً فِي  ََلةُ َعلَى َمْوتَى اْلُمْسلِِميَن: فَْرٌض ، َحاَشا اْلَمْقتُوِل بِأَْيِدي اْلُمْشِرِكيَن َخاصا َوالصا

ةً، فَإِناهُ ََل يُغَ  ِ َعزا َوَجلا فِي اْلَمْعَرَكِة َخاصا ساُل َوََل يَُكفاُن، لَِكْن يُْدفَُن بَِدِمِه َسبِيِل َّللاا

ََلُح فَقَْط، َوإِْن ُصلَِّي َعلَْيِه: فََحَسٌن، َوإِْن لَْم يَُصلا َعلَْيهِ  : َوثِيَابِِه، إَلا أَناهُ يُْنَزُع َعْنهُ السِّ

َل َوُكفِّ   َن َوُصلَِّي َعلَْيِه..فََحَسٌن، فَإِْن ُحِمَل َعْن اْلَمْعَرَكِة َوهَُو َحيٌّ فََماَت: ُغسِّ

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ »عن قَتَاَدةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا أُتَِي بَِرُجٍل ِمْن اْْلَْنَصاِر لِيَُصلَِّي  -َصلاى َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعلَْيِه، فَقَاَل  َوَذَكَر « َعلَْيِه َدْينًا : َصلُّوا َعلَى َصاِحبُِكْم، فَإِنا -َصلاى َّللاا

 اْلَحِديَث.)صحيح(

ِ: أَناهُ َذَكَر قَْتلَى أُُحٍد َوقَاَل: ■  ِ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه  -إنا َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

 .)صحيح(« ْيِهمْ أََمَر بَِدْفنِِهْم فِي ِدَمائِِهْم، َولَْم يَُغسالُوا َولَْم يَُصلا َعلَ  -َوَسلاَم 

ِ »َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر اْلُجهَنِيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َخَرَج يَْوًما  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)فََصلاى َعلَى أَْهِل أُُحٍد َصََلتَهُ َعلَى اْلَميِِّت، ثُما أَْنَصَرَف إلَى اْلِمْنبَرِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن النابِيِّ  قال المؤلف: َوقَْد َصحا  أَنا اْلَمْبطُوَن، َواْلَمْطُعوَن، » -َصلاى َّللاا

: -َواْلَغِريَق، َواْلَحِريَق، َوَصاِحَب َذاِت اْلَجْنِب، َوَصاِحَب اْلهََدِم، َواْلَمْرأَةَ تَُموُت بُِجْمٍع 

َكفاَن فِي َحيَاتِِه، َوَغساَل َمْن َماَت  -ْيِه الساََلُم َعلَ  -َوََل ِخََلَف فِي أَناهُ   «ُشهََداُء ُكلُّهُمْ 

ِ تََعالَى التاْوفِيُق. -فِيِهْم ِمْن هَُؤََلِء   َوبِاَّلَلا

ُ َعْنهُْم  -َوقَْد َكاَن ُعَمُر، َوُعْثَماُن، َوَعلِيٌّ  لُوا، َوُكفِّنُوا َوُصلَِّي -َرِضَي َّللاا : ُشهََداَء، فَُغسِّ

 ََل يَِصحُّ فِي تَْرِك اْلَمْجلُوِد أَثٌَر؛ ِْلَنا َراِويِه َعلِيُّ ْبُن َعاِصٍم، َولَْيَس بَِشْيٍء.َعلَْيِهْم؟ وَ 

 999]َمْسأَلَةٌ إْعَماُق َحفِيِر اْلقَْبِر[م



 

411 
 

ِة فِي َوإِْعَماُق َحفِيِر اْلقَْبِر: فَْرٌض، َوَدْفُن اْلُمْسلِِم: فَْرٌض َوَجائٌِز َدْفُن اَِلْثنَْيِن، َوالثاََلثَ 

 قَْبٍر َواِحٍد، َويُقَداُم أَْكثَُرهُْم قُْرآنًا..

 -اِلحاديث واآلثار:

َِ قَاَل ■  ا َكاَن يَْوُم أُُحٍد أُِصيَب َمْن أُِصيَب ِمْن اْلُمْسلِِميَن، »عن ِهَشاِم ْبِن َعاِمٍر لَما

 ِ ُ  -فَأََصاَب النااَس ِجَراَحاٌت، فَقَاَل َرُسوُل َّللاا اْحفُِروا َوأَْوِسُعوا،  -َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

ُموا أَْكثََرهُْم قُْرآنًا  صحيح(«)َواْدفِنُوا اَِلْثنَْيِن، َوالثاََلثَةَ فِي اْلقَْبِر، َوقَدِّ

ِ »َعْن ِهَشاِم ْبِن َعاِمٍر قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َشَكْونَا إلَى َرُسوِل َّللاا ٍد، يَْوَم أُحُ  -َصلاى َّللاا

 ِ ِ، اْلَحْفُر َعلَْينَا لُِكلِّ إْنَساٍن: َشِديٌد؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه  -فَقُْلنَا: يَا َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

ُموا  -َوَسلاَم  اْحفُِروا َوأَْعِمقُوا َوأَْحِسنُوا َواْدفِنُوا اَِلْثنَْيِن َوالثاََلثَةَ فِي قَْبٍر َواِحٍد َوقَدِّ

 صحيح(«)ثََرهُْم قُْرآنًاأَكْ 

ْعَماِق فِي اْلَحْفِر. -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: فَلَْم يَْعُذْرهُْم   فِي اْْلِ

ِ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن النابِيُّ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاا ُجلَْيِن  -َصلاى َّللاا يَْجَمُع بَْيَن الرا

ُحٍد فِي الثاْوِب اْلَواِحِد، ثُما يَقُوُل: أَيُّهُْم أَْكثَُر أَْخًذا لِْلقُْرآِن؟ فَإَِذا أُِشيَر لَهُ إلَى ِمْن قَْتلَى أُ 

 صحيح(«)أََحِدِهَما قَداَمهُ فِي اللاْحدِ 

 999]َمْسأَلَةٌ َدْفُن اْلَكافِِر[م

 َوَدْفُن اْلَكافِِر اْلَحْربِيِّ َوَغْيِرِه: فَْرٌض.

 -اِلحاديث :

ِ »أَنَُس ْبُن َمالٍِك: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا أََمَر يَْوَم بَْدٍر بِأَْربََعٍة  -َصلاى َّللاا

َوِعْشِريَن َرُجًَل ِمْن َصنَاِديِد قَُرْيٍش فَقُِذفُوا فِي طَِويٍّ ِمْن أَْطَواِء بَْدٍر َخبِيٍث 

 صحيح(«)ُمْخبِثٍ 

ْنَساِن ََل يُْدفَُن: ُمْثلَةٌ. -َعلَْيِه الساََلُم  -نَْهيُهُ  قال المؤلف: َوقَْد َصحا   َعْن اْلُمْثلَِة ،َوتَْرُك اْْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قُْلُت لِلنابِيِّ »َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل ■  الا -َصلاى َّللاا َك الضا : إنا َعما

 صحيح(«)اْذهَْب فََواِر أَبَاكَ  قَْد َماَت فََمْن يَُواِريِه؟ قَاَل:

َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر قَاَل: قُْلت َِلْبِن َعبااٍس: َرُجٌل فِينَا َماَت نَْصَرانِي ًا َوتََرَك اْبنَهُ؟ ■ 

 قَاَل: يَْنبَِغي أَْن يَْمِشَي َمَعهُ َويَْدفِنَهُ .)صحيح(

: أَنا أُما اْلَحاِرِث ْبِن ■  ْعبِيِّ أَبِي َربِيَعةَ َماتَْت َوِهَي نَْصَرانِياةٌ، فََشياَعهَا أَْصَحاُب َعْن الشا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم . -النابِيِّ   َصلاى َّللاا

 999]َمْسأَلَةٌ أَْفَضُل اْلَكفَِن لِْلُمْسلِِم[م
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ُجِل، يُلَفُّ فِيهَا، ََل يَُكوُن فِيهَا قَِميٌص، َوََل  َوأَْفَضُل اْلَكفَِن لِْلُمْسلِِم: ثَََلثَةُ أَْثَواٍب بِيٍض لِلرا

ِعَماَمةٌ، َوََل َسَراِويُل، َوََل قُْطٌن. َواْلَمْرأَةُ َكَذلَِك، َوثَْوبَاِن َزائَِداِن ،فَإِْن لَْم يُْقَدْر لَهُ َعلَى 

أُْدِرَجا فِيِه َجِميًعا ، أَْكثََر ِمْن ثَْوٍب َواِحٍد أَْجَزأَهُ ، فَإِْن لَْم يُوَجْد لَِِلْثنَْيِن إَلا ثَْوٌب َواِحٌد: 

ُجُل، َواْلَمْرأَةُ بِأَقَلا أَْو أَْكثََر فَََل َحَرَج.  َوإِْن ُكفَِّن الرا

 -أقوال الفقهاء:

ُر َوََل يَُرداى لَِكْن يُلَفُّ فِيهَا لَف ًا.)عطاء وطاوس َوهَُو اْختِيَاُر ■  ُم اْلَميُِّت َوََل يَُؤزا ََل يَُعما

، َوأَ  بِي ُسلَْيَماَن، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوأَْصَحابِِهْم ،َوهََكَذا ُكفَِّن بَقِيُّ ْبُن َمْخلٍَد، الشاافِِعيِّ

) ٍد: أَْفتَى بَِذلَِك اْلُخَشنِيُّ  َوقَاِسُم ْبُن ُمَحما

 تَُكفاُن اْلَمْرأَةُ فِي َخْمَسِة أَْثَواٍب: ِدْرٍع، َوِخَماٍر، َوثَََلِث لَفَائَِف .)الحسن(■ 

 تَُكفاُن اْلَمْرأَةُ فِي َخْمَسِة أَْثَواٍب: ِدْرٍع، َوِخَماٍر، َولِفَافٍَة، َوِمْنطَقٍَة، َوِرَداٍء.)النخعي( ■

 تَُكفاُن اْلَمْرأَةُ فِي َخْمَسِة أَْثَواٍب: ِدْرٍع، َوِخَماٍر، َولِفَافَتَْيِن َوِخْرقٍَة.)ابن سيرين(■ 

 -اِلحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُكفَِّن النابِيُّ »الَْت، َعْن َعائَِشةَ قَ ■  فِي ثَََلثَِة أَْثَواٍب بِيٍض  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)ُسُحولِياٍة لَْيَس فِيهَا قَِميٌص َوََل ِعَماَمةٌ 

ُ تََعالَى لِنَبِيِِّه إَلا أَْفَضَل اْْلَْحَواِل.  قال المؤلف: َما تََخياَر َّللاا

ا تُُوفَِّي َجاَء اْبنُهُ إلَى النابِيِّ »قَاَل  َعْن اْبِن ُعَمرَ ■  ِ ْبَن أُبَيٍّ لَما ُ  -إنا َعْبَد َّللاا َصلاى َّللاا

فَقَاَل: أَْعِطنِي قَِميَصَك أَُكفِّْنهُ فِيِه َوَصلِّ َعلَْيِه َواْستَْغفِْر لَهُ، فَأَْعطَاهُ  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

 صحيح(«)َصلِّ َعلَْيهِ قَِميَصهُ، َوقَاَل لَهُ: آِذنِّي أُ 

ِ »عن َخبااٌب قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -هَاَجْرنَا َمَع َرُسوِل َّللاا ِ،  -َصلاى َّللاا نَْلتَِمُس َوْجهَ َّللاا

ِ، فَِمناا َمْن َماَت لَْم يَأُْكْل ِمْن أَْجِرِه َشْيئًا، ِمْنهُْم: ُمْصَعُب ْبُن  ُعَمْيٍر، فََوقََع أَْجُرنَا َعلَى َّللاا

ا قُتَِل يَْوَم أُُحٍد، فَلَْم نَِجْد َما نَُكفِّنُهُ إَلا بُْرَدةً، إَذا َغطاْينَا بِهَا َرْأَسهُ َخَرَجْت ِرْجََلهُ، َوإِذَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َغطاْينَا ِرْجلَْيِه َخَرَج َرْأُسهُ، فَأََمَرنَا النابِيُّ  َسهُ، أَْن نَُغطَِّي َرأْ  -َصلاى َّللاا

ْذِخرِ   )صحيح(« َوأَْن نَْجَعَل َعلَى ِرْجلَْيِه ِمْن اْْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا النابِيا »عن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب ■  « ُكفَِّن فِي َسْبَعِة أَْثَوابٍ  -َصلاى َّللاا

ِد  .)ضعيف()وهم فيه راويه َواْلَوْهُم فِيِه ِمْن اْلَحَسِن ْبِن ُموَسى، أَوْ  ِ ْبِن ُمَحما ِمْن َعْبِد َّللاا

 ْبِن َعقِيٍل(

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َسُمَرةَ ْبِن ُجْنُدٍب َعْن النابِيِّ ■  اْلبَُسوا ِمْن ثِيَابُِكْم »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

 .)صحيح(« اْلبَيَاَض، فَإِناهَا أَْطهَُر َوأَْطيَُب، َوَكفِّنُوا فِيِه َمْوتَاُكمْ 
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لَبَِس ُحلاةً َحْمَراَء  -َعلَْيِه الساََلُم  -المؤلف: هََذا لَْيَس فَْرًضا، ِْلَناهُ قَْد َصحا أَناهُ قال 

 َوَشْملَةً َسْوَداَء.

ِ »أَنا اْبَن ُعَمَر قِيَل لَهُ ■  ْفَرِة؟ قَاَل: إنِّي َرأَْيُت َرُسوَل َّللاا ُ  -لَِم تَْصبُُغ بِالصُّ َصلاى َّللاا

يَْصبُُغ بِهَا، َولَْم يَُكْن َشْيٌء أََحبا إلَْيِه ِمْنهَا، َوَكاَن يَْصبُُغ بِهَا ثِيَابَهُ ُكلاهَا  -َوَسلاَم َعلَْيِه 

 صحيح(«)َحتاى ِعَماَمتَهُ 

ِ »َعْن قَتَاَدةَ قَاَل ■  ُ َصلاى  -قُْلُت ِْلَنَِس ْبِن َمالٍِك أَيُّ الثِّيَاِب َكاَن أََحبا إلَى َرُسوِل َّللاا َّللاا

 )صحيح(« ؟ قَاَل اْلِحبََرةُ -َعلَْيِه َوَسلاَم 

يَق قَاَل لَهَا فِي َحِديٍث " فِيَم َكفاْنتُُموهُ؟ ■  دِّ  -يَْعنِي النابِيا  -َعْن َعائَِشةَ: أَنا أَبَا بَْكٍر الصِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  لَْيَس فِيهَا قَِميٌص َوََل  قَالَْت فِي ثَََلثَِة أَْثَواٍب بِيٍض ُسُحولٍ  -َصلاى َّللاا

ِعَماَمةٌ، فَقَاَل أَبُو بَْكٍر: اُْنظُُروا ثَْوبِي هََذا فَاْغِسلُوهُ، َوبِِه َرْدٌع ِمْن َزْعفََراٍن أَْو ِمْشٍق 

 َواْجَعلُوا َمَعهُ ثَْوبَْيِن آَخَرْيِن ".)صحيح(

ثَِة أَْثَواٍب: ثَْوبَْيِن ُسُحولِياْيِن، َوثَْوٍب َكاَن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ُكفَِّن ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب فِي ثَََل ■ 

 يَْلبَُسهُ.)صحيح(

ُمونِي فَإِنا َرُسوَل ■ » ُصونِي َوََل تَُعمِّ َوَعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَناهُ قَاَل ِْلَْهلِِه ِعْنَد َمْوتِِه ََل تُقَمِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا مْ لَْم يُقَما  -َصلاى َّللاا  )صحيح(« ْص َولَْم يَُعما

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -تُُوفِّيَْت إْحَدى بَنَاِت النابِيِّ »َعْن أُمِّ َعِطياةَ قَالَْت: ■  فََخَرَج  -َصلاى َّللاا

َعْلَن فِي فَقَاَل: اْغِسْلنَهَا ثَََلثًا أَْو َخْمًسا أَْو أَْكثََر ِمْن َذلَِك إْن َرأَْيتُنا بَِماٍء َوِسْدٍر، َواجْ 

ا فََرْغَن آَذنااهُ فَأَْلقَ  ى اآْلِخَرِة َكافُوًرا أَْو َشْيئًا ِمْن َكافُوٍر، فَإَِذا فََرْغتُنا فَآِذنانِي؟ قَالَْت فَلَما

 صحيح(«)إلَْينَا ِحْقَوهُ َوقَاَل: أَْشِعْرنَهَا إيااهُ 

 999/999مَرَك[]َمْسأَلَةٌ َماَت َوَعلَْيِه َدْيٌن يَْستَْغِرُق ُكلَّ َما تَ 

َوَمْن َماَت َوَعلَْيِه َدْيٌن يَْستَْغِرُق ُكلا َما تََرَك: فَُكلُّ َما تََرَك لِْلُغَرَماِء، َوََل يَْلَزُمهُْم َكفَنُهُ 

َ تََعالَى لَْم يَْجَعْل ِميَراثًا َوََل َوِصياةً إَلا  فِيَما ُدوَن َسائِِر َمْن َحَضَر ِمْن اْلُمْسلِِميَن؟ ِْلَنا َّللاا

ا يَتََخلافُهُ، يَُخلِّفُهُ اْلَمْرُء بَْعَد َدْينِِه، فََصحا أَنا الداْيَن ُمقَداٌم، َوأَناهُ ََل َحقا لَهُ فِي ِمْقَداِر َدْينِِه ِمما 

ْن َغِريٍم، َواِجٌب َعلَى ُكلِّ َمْن َحَضَر مِ  -إَذا لَْم يَْتُرْك َشْيئًا  -فَإِْذ هَُو َكَذلَِك فََحقُّ تَْكفِينِِه 

 أَْو َغْيِر َغِريٍم.

ِ تََعالَى: }إِناَما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ{ ]الحجرات:   [٥٠لِقَْوِل َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوقَْوِل َرُسوِل َّللاا  « ..َمْن َولَِي أََخاهُ فَْليُْحِسْن َكفَنَهُ » -َصلاى َّللاا

ٌم فِيِه قَْبَل َوهَُو قَْوُل أَبِي ُسلَْيَماَن َوأَ  ْصَحابِِه فَإِْن فََضَل َعْن الداْيِن َشْيٌء فَاْلَكفَُن ُمقَدا

ِ »: لَِما َذَكْرنَا قَْبُل ِمْن -اْلَوِصياِة َواْلِميَراِث  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َكفاَن  -َصلاى َّللاا
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ُ َعْنهُ  -ُمْصَعَب ْبَن ُعَمْيٍر  فِي بُْرَدٍة لَهُ لَْم يَْتُرْك َشْيئًا َغْيَرهَا، فَلَْم يَْجَعْلهَا  -َرِضَي َّللاا

 «لَِواِرثِهِ 

َوُكلُّ َما َذَكْرنَا أَناهُ فَْرٌض َعلَى اْلِكفَايَِة فََمْن قَاَم بِِه َسقََط َعْن َسائِِر النااِس، َكُغْسِل اْلَميِِّت  

ََلِة َعلَْيِه..  َوتَْكفِينِِه َوَدْفنِِه َوالصا

 999]َمْسأَلَةٌ ِصفَةُ ُغْسل اْلَميِِّت[م

َجَسِد اْلَميِِّت َوَرْأَسهُ بَِماٍء قَْد ُرِمَي فِيِه َشْيٌء ِمْن ِسْدٍر َوََل َوِصفَةُ اْلُغْسِل أَْن يَْغِسَل َجِميَع 

أُ -بُدا، إْن ُوِجَد، فَإِْن لَْم يُوَجْد فَبِاْلَماِء َوْحَدهُ  اٍت َوََل بُدا، يُْبتََدأُ بِاْلَميَاِمِن، َويَُوضا : ثَََلَث َمرا

يَاَدةَ فََعلَى الْ - ا َسْبُع : فَإِْن أََحبُّوا الزِّ اٍت، َوإِما ا َخْمُس َمرا اٍت، َوإِما ا ثَََلُث َمرا ِوْتِر أَبًَدا: إما

اٍت َويَْجَعُل فِي آِخِر َغَسََلتِِه  ٍة  -َمرا َل أَْكثََر ِمْن َمرا َشْيئًا ِمْن َكافُوٍر َوََل بُدا  -إْن ُغسِّ

ِ  فَْرًضا، فَإِْن لَْم يُوَجْد فَََل َحَرَج، ِْلَْمِر َرُسولِ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا  بَِذلَِك ُكلِِّه. -َصلاى َّللاا

 -أقوال الفقهاء:

   قول المؤلف هو قول عطاء َوَرأَى اْلَواِحَدةَ تُْجِزُئ .■

اٍت. )سليمان بن موسى والنخعي (■   ُغْسُل اْلَميِِّت ثَََلُث َمرا

تَْيِن بَِماٍء َوِسْدٍر، َوالثاالِثَةَ بَِماٍء يَُغساُل اْلَميُِّت ِوْتًرا.)ابن سيرين وعنه أيضا يُ ■  َغساُل َمرا

 فِيِه َكافُوٌر ويبدأ بميامنه(

 اْلَميُِّت يَُغساُل بَِماٍء، ثُما بَِماٍء َوِسْدٍر، ثُما بَِماٍء َوَكافُوٍر.)سعيد بن المسيب(■ 

 -اِلحاديث:

ِ  َدَخَل َعلَْينَا َرُسولُ »َعْن أُمِّ َعِطياةَ قَالَْت ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا ُل  -َصلاى َّللاا َونَْحُن نَُغسِّ

اْبنَتَهُ فَقَاَل: اْغِسْلنَهَا ثَََلثًا، أَْو َخْمًسا، أَْو أَْكثََر ِمْن َذلَِك، إْن َرأَْيتُنا َذلَِك بَِماٍء َوِسْدٍر، 

 )صحيح(« َواْجَعْلَن فِي اآْلِخَرِة َكافُوًرا أَْو َشْيئًا ِمْن َكافُورٍ 

ِ »َعْن ■  ْلنَا بِْنَت َرُسوِل َّللاا ا َغسا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أُمِّ َعِطياةَ قَالَْت لَما قَاَل لَنَا:  -َصلاى َّللاا

 )صحيح(« اْبَدْأَن بَِميَاِمنِهَا َوبَِمَواِضِع اْلُوُضوءِ 

 992]َمْسأَلَةٌ ُعِدَم اْلَماُء ِعْند إَراَدة َغَسَل اْلَميِّت[م

ِ َمسْ  َم اْلَميُِّت َوََل بُدا، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَلَةٌ: فَإِْن ُعِدَم اْلَماُء يُمِّ  -َصلاى َّللاا

 « .ُجِعلَْت لِي اْْلَْرُض َمْسِجًدا َوطَهُوًرا إَذا لَْم نَِجْد اْلَماءَ »

ُجِل فِيَما ََل يَِحلُّ لِبَ   991اُسهُ[م]َمْسأَلَةٌ تَْكفِيُن الرَّ

ُجِل فِيَما ََل يَِحلُّ لِبَاُسهُ، ِمْن َحِريٍر، أَْو ُمَذهاٍب، أَْو  - ١٤٠ َمْسأَلَةٌ: َوََل يَِحلُّ تَْكفِيُن الرا

 ُمَعْصفٍَر. َوَجائٌِز تَْكفِيُن اْلَمْرأَِة في كل ذلك ..
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 990م]َمْسأَلَةٌ َكفَُن اْلَمْرأَِة َوَحْفُر قَْبِرَها ِمْن َرْأِس َمالَِها[

َن َوَكفَُن اْلَمْرأَِة َوَحْفُر قَْبِرهَا ِمْن َرْأِس َمالِهَا، َوََل يَْلَزُم َذلَِك َزْوَجهَا، ِْلَنا أَْمَواَل اْلُمْسلِِمي

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َمْحظُوَرةٌ إَلا بِنَصِّ قُْرآٍن أَْو ُسناٍة، قَاَل َرُسوُل َّللاا إنا : »-َصلاى َّللاا

ْوِج النافَقَةَ، َواْلِكْسَوةَ، « ْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ ِدَماَءكُ  َوإِناَما أَْوَجَب تََعالَى َعلَى الزا

ُ تََعالَى بِهَا اْلَكفَُن: ِكْسَوةً، َوََل اْلقَْبُر:  ْسَكاَن، َوََل يَُسماى فِي اللَُّغِة الاتِي َخاطَبَنَا َّللاا َواْْلِ

 إْسَكانًا.

ََلة َعلَى اْلَميِِّت[م  999]َمْسأَلَةٌ الصَّ

َويَُصلاى َعلَى اْلَميِِّت بِإَِماٍم يَقُِف َويَْستَْقبُِل اْلقِْبلَةَ، َوالنااُس َوَراَءهُ ُصفُوٌف، َويَقُِف ِمْن 

ُجِل ِعْنَد َرْأِسِه، َوِمْن اْلَمْرأَِة ِعْنَد َوَسِطهَا.. َوََل ِخََلَف فِي أَناهَا َصََل  ةُ قِيَاٍم، ََل ُرُكوَع الرا

، َوأَْحَمُد، َوَداُود،  فِيهَا، َوََل ُسُجوَد، َوََل قُُعوَد، َوََل تََشهَُّد.. َوبِهََذا يَأُْخُذ الشاافِِعيُّ

 َوأَْصَحابُهُْم، َوأَْصَحاُب اْلَحِديِث. َوقَاَل أَبُو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، بِِخََلِف هََذا.

  -اِلحاديث:

ِ قَاَل  َعْن َجابِرِ ■ ِ »ْبِن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َصلاى َرُسوُل َّللاا َعلَى الناَجاِشيِّ  -َصلاى َّللاا

فِّ الثاانِي، أَْو الثاالِثِ   « .فَُكْنُت فِي الصا

ِ »َعْن َسُمَرةَ ْبِن ُجْنُدٍب قَاَل ■  ُ َعلَْيهِ  -َصلاْيت َخْلَف َرُسوِل َّللاا َوَصلاى  -َوَسلاَم  َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعلَى أُمِّ َكْعٍب، َماتَْت فِي نِفَاِسهَا، فَقَاَم َرُسوُل َّللاا ََلِة  -َصلاى َّللاا فِي الصا

 صحيح(«)َعلَْيهَا َوَسطَهَا

« ■ ِ ْبِن ُعَمْيٍر، َوَصلاى َعلَْيِه َعْن نَافٍِع أَبِي َغالٍِب أَناهُ قَاَل: َصلاْيُت َعلَى ِجنَاَزِة َعْبِد َّللاا

ِرْع، بِنَا أَنَُس ْبُن َمالٍِك َوأَنَا َخْلفَهُ، فَقَاَم ِعْنَد َرْأِسِه، فََكباَر أَْربََع تَْكبِيَراٍت، لَْم يُِطْل َولَْم يُسْ 

بُ  وهَا َوَعلَْيهَا نَْعٌش أَْخَضُر، ثُما َذهََب يَْقُعُد فَقَالُوا: يَا أَبَا َحْمَزةَ، اْلَمْرأَةُ اْْلَْنَصاِرياةُ؟ فَقَرا

ُجِل، ثُما َجلََس، فَقَاَل لَهُ اْلَعََلُء  فَقَاَم ِعْنَد َعِجيَزتِهَا، فََصلاى َعلَْيهَا نَْحَو َصََلتِِه َعلَى الرا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ْبُن ِزيَاٍد: يَا أَبَا َحْمَزةَ، هََكَذا َكاَن َرُسوُل َّللاا يَُصلِّي َعلَى  -َصلاى َّللاا

ُجِل، َوَعِجيَزِة اْلَمْرأَِة؟ قَاَل:  اْلِجنَاَزِة َكَصََلتَِك، يَُكبُِّر َعلَْيهَا أَْربًَعا، َويَقُوُم ِعْنَد َرْأِس الرا

 صحيح(«)نََعمْ 

 ١٤٣]َمْسأَلَةٌ التَّْكبِير َعلَى اْلِجنَاَزِة[م

َماِم َعلَى اْلِجنَاَزِة َخْمَس تَْكبِيَراٍت، ََل أَْكثََر، فَإِْن  َماُم َواْلَمأُْموُموَن بِتَْكبِيِر اْْلِ َويَُكبُِّر اْْلِ

ِل تَْكبِيَرٍة فَقَْط، فَإَِذا اْنقََضى ، َوََل تُْرفَُع اْْلَْيِدي إَلا فِي أَوا  َكباُروا أَْربًَعا فََحَسٌن، َوََل أَقَلا

لَِك ْكبِيُر اْلَمْذُكوُر َسلاَم تَْسلِيَمتَْيِن َوَسلاُموا َكَذلَِك، فَإِْن َكباَر َسْبًعا َكِرْهنَاهُ َواتابَْعنَاهُ، َوَكذَ التا 

، بَْل إْن َكباَر ثَََلثًا، فَإِْن َكباَر أَْكثََر لَْم نَتابِْعهُ، َوإِْن َكباَر أَقَلا ِمْن ثَََلٍث لَْم نَُسلِّْم بَِسََلِمهِ 

ِة تَْكبِيًرا أَْكثََر ِمْن َسْبٍع، َوََل أَقَلا ِمْن ثَ  ََلٍث، أَْكَمْلنَا التاْكبِيَر... َولَْم نَِجْد َعْن أََحٍد ِمْن اْْلَئِما

ُ  -فََمْن َزاَد َعلَى َخْمٍس َوبَلََغ ِست ًا أَْو َسْبًعا فَقَْد َعِمَل َعَمًَل لَْم يَِصحا َعْن النابِيِّ   َصلاى َّللاا
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َعْنهُ فَلَْم نَقُْل: بِتَْحِريِمِه لَِذلَِك،  -َعلَْيِه الساََلُم  -قَطُّ، فََكِرْهنَاهُ لَِذلَِك، َولَْم يَْنهَ  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

 َوَكَذلَِك اْلقَْوُل: فِيَمْن َكباَر ثَََلثًا؟

ْبِع فَلَْم يَْفَعْلهُ  ا َما ُدوَن الثاََلِث َوفَْوَق السا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -النابِيُّ  َوأَما َوََل َعلِْمنَا  -َصلاى َّللاا

ا َرْفُع اْْلَْيِدي فَإِنا  هُ لَْم أََحًدا قَاَل بِِه، فَهَُو تََكلٌُّف، َوقَْد نُِهينَا أَْن نَُكوَن ِمْن اْلُمتََكلِّفِيَن.. َوأَما

ُ َعلَْيِه َوَسلا  -يَأِْت َعْن النابِيِّ  أَناهُ َرفََع فِي َشْيٍء ِمْن تَْكبِيِر اْلِجنَاَزِة إَلا فِي  -َم َصلاى َّللاا

، َوإِناَما  ََلِة لَْم يَأِْت بِِه نَصٌّ ِل تَْكبِيَرٍة فَقَْط، فَََل يَُجوُز فِْعُل َذلَِك، ِْلَناهُ َعَمٌل فِي الصا أَوا

يََدْيِه فِي ُكلِّ َخْفٍض َوَرْفٍع، َولَْيَس فِيهَا َرْفٌع  : أَناهُ َكباَر َوَرفَعَ -َعلَْيِه الساََلُم  -َجاَء َعْنهُ 

ََلِة: التاْسلِيُم، َوالتاْسلِيَمةُ الثاانِيَةُ  ا التاْسلِيَمتَاِن فَِهَي َصََلةٌ، َوتَْحلِيُل الصا  َوََل َخْفٌض.. َوأَما

ِ تََعالَى التاْوفِيُق. -ِذْكٌر َوفِْعُل َخْيٍر   َوبِاَّلَلا

 -قهاء:أقوال الف

 جمهور أئمة المذاهب على أنه أربع تكبيرات .■

 التكبير ثَلثا :)ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد وابن سيرين(■

 تَرْفِع اْْلَْيِدي فِي ُكلِّ تَْكبِيَرٍة فِي َصََلِة اْلِجنَاَزِة.)أبو حنيفة(■ 

 -اِلحاديث واآلثار:

ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى قَا■  َل َكاَن َزْيُد ْبُن أَْرقََم يَُكبُِّر َعلَى َجنَائِِزنَا أَْربًَعا، َوأَناهُ َكباَر َعْبِد الرا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعلَى ِجنَاَزٍة َخْمًسا، فََسأَْلتُهُ؟ فَقَاَل: َكاَن َرُسوُل َّللاا « يَُكبُِّرهَا -َصلاى َّللاا

 )صحيح(

« ■ ِ ُ  -أَنا َرُسوَل َّللاا ُ َعْنهُ  -َصلاى َعلَى َحْمَزةَ  - َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا يَْوَم  -َرِضَي َّللاا

 ضعيف(«)أُُحٍد َسْبِعيَن َصََلةً 

َجَمَع ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب النااَس فَاْستََشاَرهُْم فِي التاْكبِيِر َعلَى »َعْن أَبِي َوائٍِل قَاَل " ■ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -نابِيُّ اْلِجنَاَزِة، فَقَالُوا: َكباَر ال َسْبًعا َوَخْمًسا َوأَْربًَعا، فََجَمَعهُْم  -َصلاى َّللاا

ََلةِ  )ضعيف() فيه َعاِمِر ْبِن َشقِيٍق َوهَُو « ُعَمُر َعلَى أَْربَِع تَْكبِيَراٍت َكأَْطَوِل الصا

 َضِعيٌف(

ِ أَْن يَْستَِشيَر ُعَمُر  ُ َعْنهُ رَ  -قال المؤلف: َوَمَعاَذ َّللاا فِي إْحَداِث فَِريَضٍة  -ِضَي َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بِِخََلِف َما فََعَل فِيهَا َرُسوُل َّللاا  -أَْو لِْلَمْنِع ِمْن بَْعِض َما فََعلَهُ  -َصلاى َّللاا

ُم بَْعَدهُ، ََل يَظُنُّ هََذا-َعلَْيِه الساََلُم  بُِعَمَر إَلا َجاِهٌل بَِمَحلِّ  ، َوَماَت َوهَُو ُمبَاٌح، فَيَُحرِّ

لَِف  ْسََلِم، طَاِعٌن َعلَى السا يِن َواْْلِ ُ َعْنهُْم . -ُعَمَر ِمْن الدِّ  َرِضَي َّللاا

َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ُكلُّ َذلَِك قَْد َكاَن، أَْربًَعا َوَخْمًسا، فَاْجتََمْعنَا َعلَى أَْربٍَع، يَْعنِي ■ 

 ِجنَاَزِة.)ضعيف() ََعلِيُّ ْبُن اْلَجْعِد لَْيَس بِاْلقَِويِّ (التاْكبِيَر َعلَى الْ 
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َعْن إْبَراِهيَم الناَخِعيِّ قَاَل: َجاَء َرُجٌل ِمْن أَْصَحاِب ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل، فََصلاى َعلَى ■ 

ُكناا نَُكبُِّر أَْربًَعا،  ِجنَاَزٍة، فََكباَر َعلَْيهَا َخْمًسا، فََضِحُكوا ِمْنهُ، فَقَاَل اْبُن َمْسُعوٍد، قَدْ 

َوَخْمًسا، َوِست ًا، َوَسْبًعا، فَاْجتََمْعنَا َعلَى أَْربٍَع.)ضعيف منقطع() إْبَراِهيَم لَْم يُْدِرْك اْبَن 

 َمْسُعوٍد(

ْمٌس َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب قَاَل قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب: ُكلُّ َذلَِك قَْد َكاَن: أَْربٌَع، َوخَ ■ 

يَْعنِي التاْكبِيَر َعلَى اْلِجنَاَزِة. قَاَل َسِعيٌد: فَأََمَر ُعَمُر النااَس بِأَْربٍَع.)ضعيف() وَسِعيٌد لَْم 

ٍن َعلَى اْلِمْنبَِر فَقَْط(  يَْحفَْظ ِمْن ُعَمَر إَلا نَْعيَهُ النُّْعَماَن ْبَن ُمقَرِّ

ى َسْهِل ْبِن ُحنَْيٍف فََكباَر َعلَْيِه ِست ًا، ثُما اْلتَفََت إلَْينَا أَنا َعلِيا ْبَن أَبِي طَالٍِب َصلاى َعلَ ■ 

.  فَقَاَل: إناهُ بَْدِريٌّ

اِم يَُكبُِّروَن َعلَى َجنَائِِزِهْم ■  َوقَِدَم َعْلقََمةُ ِمْن الشااِم فَقَاَل َِلْبِن َمْسُعوٍد: إنا إْخَوانَك بِالشا

ِ َساَعةً ثُما قَاَل: اُْنظُُروا  َخْمًسا، فَلَْو َوقاتُّْم لَنَا َوْقتًا نُتَابُِعُكْم َعلَْيِه؟ فَأَْطَرَق َعْبُد َّللاا

تُُكْم، ََل َوْقَت َوََل َعَدَد .)صحيح(  َجنَائَِزُكْم، فََكبُِّروا َعلَْيهَا َما َكباَر أَئِما

فَْخٌذ ِمْن  -ى َرُجٍل ِمْن بَْلَعَداَن َعْن ِزرِّ ْبِن ُحبَْيٍش قَاَل: َرأَْيت اْبَن َمْسُعوٍد َصلاى َعلَ ■ 

 فََكباَر َعلَْيِه َخْمًسا؟  -بَنِي أََسٍد 

 َعْن اْبِن َعبااٍس: أَناهُ َكاَن يَُكبُِّر َعلَى اْلِجنَاَزِة ثَََلثًا.)صحيح(■ 

 أَنا أَنََس ْبَن َمالٍِك َصلاى َعلَى ِجنَاَزٍة فََكباَر ثَََلثًا.■ 

ي إِْسَحاَق: أَناهُ قِيَل ِْلَنٍَس: إنا فََُلنًا َكباَر ثَََلثًا، يَْعنِي َعلَى ِجنَاَزٍة؟ فَقَاَل يَْحيَى ْبِن أَبِ ■ 

 أَنٌَس: َوهَْل التاْكبِيُر إَلا ثَََلثًا؟

َعاء َعلَى اْلِجنَاَزِة[م  999]َمْسأَلَةٌ الدُّ

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ َعْوِف ْبِن َمالٍِك اْْلَْشَجِعيِّ »َعْن  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاا  -َصلاى َّللاا

َوَصلاى َعلَى ِجنَاَزٍة يَقُوُل: اللاهُما اْغفِْر لَهُ َواْرَحْمهُ، َواْعُف َعْنهُ َوَعافِِه، َوأَْكِرْم نُُزلَهُ، 

ْع ُمْدَخلَهُ، َواْغِسْلهُ بَِماٍء، َوثَْلٍج، َوبََرٍد، َونَقِّ  ِه ِمْن اْلَخطَايَا َكَما يُنَقاى الثاْوُب اْْلَْبيَُض َوَوسِّ

ِمْن الدانَِس، َوأَْبِدْلهُ َداًرا َخْيًرا ِمْن َداِرِه، َوأَْهًَل َخْيًرا ِمْن أَْهلِِه، َوَزْوًجا َخْيًرا ِمْن 

 صحيح(«)َزْوِجِه، َوقِه فِْتنَةَ اْلقَْبِر، َوَعَذاَب اْلقَْبِر َوَعَذاَب الناارِ 

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل:  ■ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َصلاى َرُسوُل َّللاا َعلَى ِجنَاَزٍة فَقَاَل:  -َصلاى َّللاا

ا، اللاهُما اْغفِْر لَِحيِّنَا، َوَميِّتِنَا، َوَصِغيِرنَا، َوَكبِيِرنَا، َوَذَكِرنَا، َوأُْنثَانَا، َوَشاِهِدنَا، َوَغائِبِنَ 

ْسََلِم اللاهُما ََل اللاهُما  يَماِن، َوَمْن تََوفاْيته ِمناا فَتََوفاهُ َعلَى اْْلِ  َمْن أَْحيَْيتَهُ ِمناا فَأَْحيِِه َعلَى اْْلِ

 صحيح(«)تَْحِرْمنَا أَْجَرهُ، َوََل تُِضلانَا بَْعَدهُ 

 999]َمْسأَلَةٌ اللَّْحد[م
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ِريِح، َوهَُو َونَْستَِحبُّ اللاْحَد، َوهَُو الشاقُّ فِي أَحَ  ِد َجانِبَْي اْلقَْبِر، َوهَُو أََحبُّ إلَْينَا ِمْن الضا

الشاقُّ فِي َوَسِط اْلقَْبِر. َونَْستَِحبُّ اللابَِن أَْن تُوَضَع َعلَى فَْتِح اللاْحِد، َونَْكَرهُ اْلَخَشَب، 

 َواْلقََصَب، َواْلِحَجاَرةَ. َوُكلُّ َذلَِك َجائٌِز.

 -اِلحاديث :

َعاِمِر ْبِن َسْعٍد: أَنا أَبَاهُ َسْعَد ْبَن أَبِي َوقااٍص قَاَل فِي َمَرِضِه الاِذي هَلََك فِيِه " عن ■

 ِ ُ َعلَْيِه  -أَْلِحُدوا لِي لَْحًدا، َواْنِصبُوا َعلَيا اللابَِن نَْصبًا، َكَما ُصنَِع بَِرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

 " -َوَسلاَم 

 999اْلقَْبِر َوتَْجِصيُصهُ[م ]َمْسأَلَةٌ بِنَاءُ 

َص، َوََل أَْن يَُزاَد َعلَى تَُرابِِه َشْيٌء، َويُْهَدُم ُكلُّ  َوََل يَِحلُّ أَْن يُْبنَى اْلقَْبُر، َوََل أَْن يَُجصا

فِي َحَجٍر: لَْم َذلَِك، فَإِْن بُنَِي َعلَْيِه بَْيٌت أَْو قَائٌِم: لَْم يَْكَرْه َذلَِك ،َوَكَذلَِك لَْو نَقََش اْسَمهُ 

 نَْكَرْه َذلَِك.

 -اِلحاديث:

َُ قَاَل: ■ وِم بُِروِدَس، فَتُُوفَِّي »عن ثَُماَمةَ ْبَن ُشفَيٍّ ُكناا َمَع فَُضالَةَ ْبِن ُعبَْيٍد بِأَْرِض الرُّ

 ِ َي، َوقَاَل: َسِمْعت َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َصلاى  -َصاِحٌب لَنَا، فَأََمَر فَُضالَةُ بِقَْبِرِه فَُسوِّ َّللاا

 )صحيح(« يَأُْمُر بِتَْسِويَتِهَا -َوَسلاَم 

أَََل أَْبَعثَُك َعلَى َما بََعثَنِي »َعْن أَبِي اْلهَيااِج اْْلََسِديِّ قَاَل: قَاَل لِي َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعلَْيِه َرُسوُل َّللاا َدَع تِْمثَاًَل إَلا طََمْستَهُ، َوََل قَْبًرا ؟ أَْن ََل تَ -َصلاى َّللاا

ْيتَهُ   صحيح(«)ُمْشِرفًا إَلا َسوا

ِ يَقُوُل: ■  ِ »عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َسِمْعُت َرُسوَل َّللاا يَْنهَى َعْن  -َصلاى َّللاا

َص اْلقُبُوُر، َوأَْن يُْقَعَد َعلَْيهَا،  )صحيح(« َوأَْن يُْبنَى َعلَْيهَا أَْن تَُجصا

َما بَْيَن قَْبِري َوِمْنبَِري »بَِمْوِضِع قَْبِرِه بِقَْولِِه  -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: قَْد أَْنَذَر 

َكْوَن  -ََلُم َعلَْيِه السا  -َوأَْعلََم أَناهُ فِي بَْيتِِه بَِذلَِك ، َولَْم يُْنِكْر « َرْوَضةٌ ِمْن ِريَاِض اْلَجناةِ 

 اْلقَْبِر فِي بَْيٍت، َوََل نَهَى َعْن بِنَاٍء قَائٍِم، َوإِناَما نَهَى َعْن بِنَاٍء َعلَى اْلقَْبِر: قُباٍة فَقَْط.

ُ َعْنهُ  -َوَعْن ُعْثَماَن أَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن ■   أَناهُ أََمَر بِتَْسِويَِة اْلقُبُوِر، َوأَْن تُْرفَعَ  -َرِضَي َّللاا

 ِمْن اْْلَْرِض ِشْبًرا.

ٍد قَاَل: َسقَطَ اْلَحائِطُ الاِذي َعلَى قَْبِر النابِيِّ ■  ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحما ُ  -َعْبِد الرا َصلاى َّللاا

ْتِر َحتا  -َعلَْيِه َوَسلاَم  ى أَْنظَُر إلَْيِه، فَُستَِر، ثُما بُنَِي، فَقُْلت لِلاِذي َستََرهُ: اْرفَْع نَاِحيَةَ السِّ

 فَنَظَْرت إلَْيِه، فَإَِذا َعلَْيِه َجبُوٌب َوَرْمٌل، َكأَناهُ ِمْن َرْمِل اْلَعْرَصِة.)صحيح(

هُ، اْكِشفِي لِي َعْن قَْبِر ■  ٍد قَاَل: َدَخْلت َعلَى َعائَِشةَ فَقُْلت: يَا أُما َعْن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحما

 ِ ُ  -َرُسوِل َّللاا َوَصاِحبَْيِه فََكَشفَْت لِي َعْن ثَََلثَِة قُبُوٍر، ََل ََلِطئٍَة  - َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا
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 ِ ُ َعلَْيِه  -َوََل ُمْشِرفٍَة، َمْبطُوَحةً بِبَْطَحاِء اْلَعْرَصِة اْلَحْمَراِء، فََرأَْيت َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرْأِسِه، َوِرْجََلهُ بَْيَن َكتِفَْي النابِيِّ  ُمقَداًما، َوأَبُو بَْكٍر ِعْندَ  -َوَسلاَم   -َصلاى َّللاا

ُ َعْنهَُما  -َوَرأَْيت ُعَمَر ِعْنَد ِرْجلَْي أَبِي بَْكٍر   .)صحيح(-َرِضَي َّللاا

 999]َمْسأَلَةٌ اْلُجلُوس َعلَى اْلقَْبِر[م

قَْبٍر، فَإِْن لَْم يَِجْد أَْيَن يَْجلُِس: فَْليَقِْف َحتاى يَْقِضَي َحاَجتَهُ،  َوََل يَِحلُّ ِْلََحٍد أَْن يَْجلَِس َعلَى

 َولَْو اْستَْوفََز َولَْم يَْقُعْد لَْم يَْبِن أَناهُ يُْحَرُج.

 -اِلحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا َْلَْن يَْجلَِس أََحُدُكْم : »-َصلاى َّللاا

 )صحيح(« َعلَى َجْمَرٍة فَتَْحِرَق ثِيَابَهُ فَتَْخلَُص إلَى ِجْلِدِه َخْيٌر لَهُ ِمْن أَْن يَْجلَِس َعلَى قَْبرٍ 

َد َعلَْيِه إناَما هَُو لِ  ْلَغائِِط قال المؤلف: فَقَاَل قَائِلُوَن بِإِبَاَحِة َذلَِك، َوَحَملُوا اْلُجلُوَس اْلُمتََوعا

ةً؟ َوهََذا بَاِطٌل بَْحٌت لُِوُجوٍه  لُهَا -َخاصا أَناهُ َدْعَوى بََِل بُْرهَاٍن، َوَصْرٌف لَِكََلِم  -: أَوا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا ا -َصلاى َّللاا  َعْن َوْجِهِه، َوهََذا َعِظيٌم ِجد ً

َْلَْن يَْجلَِس أََحُدُكْم » -َعلَْيِه الساََلُم  -ِمْن َذلَِك قَْطًعا، بِقَْولِِه  أَنا لَْفظَ اْلَخبَِر َمانِعٌ  -َوثَانِيهَا 

 « .َعلَى َجْمَرٍة فَتَْحِرَق ثِيَابَهُ فَتَْخلَُص إلَى ِجْلِدِه: َخْيٌر لَهُ ِمْن أَْن يَْجلَِس َعلَى قَْبرٍ 

ُروَرِة يَْدِري ُكلُّ ِذي ِحسٍّ َسلِيٍم: أَنا اْلقُ  ُعوَد لِْلَغائِِط ََل يَُكوُن هََكَذا أَْلبَتاةَ، َوَما َوبِالضا

ةَ لِِدَماِغِه؟  َعِهْدنَا قَطُّ أََحًدا يَْقُعُد َعلَى ثِيَابِِه لِْلَغائِِط إَلا َمْن ََل ِصحا

َواةَ لِهََذا اْلَخبَِر لَْم يَتََعداْوا بِِه َوْجهَهُ ِمْن اْلُجلُوِس اْلمَ  -َوثَالِثُهَا  ْعهُوِد، َوَما َعلِْمنَا قَطُّ أَنا الرُّ

طَ.. -َجلََس فََُلٌن  -فِي اللَُّغِة   بَِمْعنَى تََغوا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي َمْرثٍَد اْلَغنَِويِّ َعْن َرُسوِل َّللاا ََل تَْجلُِسوا َعلَى » -َصلاى َّللاا

 )صحيح(« اْلقُبُوِر َوََل تَُصلُّوا إلَْيهَا

 ِن ُعَمَر قَاَل: َْلَْن أَطَأَ َعلَى َرْضٍف أََحبُّ إلَيا ِمْن أَْن أَطَأَ َعلَى قَْبٍر.َعْن ابْ ■ 

َد َوْطَء قَْبٍر ■  َوَعْن اْبِن َمْسُعوٍد: َْلَْن أَطَأَ َعلَى َجْمَرٍة َحتاى تَْبُرَد أََحبُّ إلَيا ِمْن أَْن أَتََعما

 لِي َعْنهُ َمْنُدوَحةٌ.

 992اْلَمْشي بَْيَن اْلقُبُوِر[م]َمْسأَلَةٌ 

إِْن َوََل يَِحلُّ ِْلََحٍد أَْن يَْمِشَي بَْيَن اْلقُبُوِر بِنَْعلَْيِن ِسْبتِياتَْيِن َوهَُما اللاتَاِن ََل َشْعَر فِيِهَما، فَ ■ 

َشْعٍر: َجاَز اْلَمْشُي  َكاَن فِيِهَما َشْعٌر: َجاَز َذلَِك فَإِْن َكانَْت إْحَداهَُما بَِشْعٍر، َواْْلُْخَرى بََِل 

 فِيِهَما .

 -اِلحاديث واآلثار:
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« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن بَِشيِر َرُسوِل َّللاا قَاَل ُكْنُت  -َوهَُو اْبُن اْلَخَصاِصيَِة  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَْمِشي َمَع َرُسوِل َّللاا ي بَْيَن اْلقُبُوِر فِي نَْعلَْيِه، فََرأَى َرُجًَل يَْمشِ  -َصلاى َّللاا

ْبتِياتَْيِن أَْلقِِهَما  «فَقَاَل: يَا َصاِحَب السِّ

ِ  -بَِشيُر ْبُن اْلَخَصاِصيَِة ■  اهُ َرُسوُل َّللاا ُ  -َوَكاَن اْسُمهُ فِي اْلَجاِهلِياِة َزْحٌم، فََسما َصلاى َّللاا

ا أَنَا أَْمِشي بَْيَن اْلَمقَابِِر َوَعلَيا نَْعََلِن، إْذ نَاَدانِي َرُسوُل بَْينَ »قَاَل:  -بَِشيًرا  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا ْبتِياتَْيِن، إَذا ُكْنت فِي  -َصلاى َّللاا ْبتِياتَْيِن، يَا َصاِحَب السِّ يَا َصاِحَب السِّ

 « فََخلَْعتُهَُما ِمْثِل هََذا اْلَمَكاِن فَاْخلَْع نَْعلَْيَك، قَاَل:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنَُس ْبُن َمالٍِك قَاَل: قَاَل نَبِيُّ َّللاا إنا اْلَعْبَد إَذا ُوِضَع فِي : »-َصلاى َّللاا

 صحيح(«)قَْبِرِه َوتََولاى َعْنهُ أَْصَحابُهُ إناهُ لَيَْسَمُع قَْرَع نَِعالِِهمْ 

بَِما يَُكوُن بَْعَدهُ، َوأَنا النااَس ِمْن اْلُمْسلِِميَن  -َعلَْيِه الساََلُم  -هُ قال المؤلف: فَهََذا إْخبَاٌر ِمنْ 

 -َعلَْيِه الساََلُم  -َسيَْلبَُسوَن النَِّعاَل فِي َمَدافِِن اْلَمْوتَى إلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة، َعلَى ُعُموِم إْنَذاِرِه 

اُر ََل تُْنَسُخ أَْصًَل ،فََصحا إبَاَحةُ لِبَاِس النَِّعاِل فِي اْلَمقَابِِر، بَِذلَِك، َولَْم يَْنهَ َعْنهُ، َواْْلَْخبَ 

ْبتِياِة ِمْنهَا.  َوَوَجَب اْستِْثنَاُء السِّ

ََلة َعلَى أجزاء اْلَميِّت[م  991]َمْسأَلَةٌ الصَّ

ْو َشْعٌر فََما فَْوَق َذلَِك، َويَُغساُل َويَُصلاى َعلَى َما ُوِجَد ِمْن اْلَميِِّت اْلُمْسلِِم، َولَْو أَناهُ ظُْفٌر أَ 

ِم َويَُكفاُن، إَلا أَْن يَُكوَن ِمْن َشِهيٍد فَََل يَُغساُل، لَِكْن يُلَفُّ َويُْدفَُن َويَُصلاى َعلَى اْلَميِِّت اْلُمْسلِ 

 َوإِْن َكاَن َغائِبًا ََل يُوَجُد ِمْنهُ َشْيٌء.

َل أَْيًضا، َوُكفَِّن، َوُدفَِن، َوََل بَأَْس  فَإِْن ُوِجَد ِمْن اْلَميِِّت ُعْضوٌ  آَخُر بَْعَد َذلَِك أَْيًضا ُغسِّ

ََلِة َعلَْيِه ثَانِيَةً، َوهََكَذا أَبًَدا.  بِالصا

ََلِة َعلَْيه.-بُْرهَاُن َذلَِك  . : أَنانَا قَْد َذَكْرنَا قَْبُل ُوُجوَب ُغْسِل اْلَميِِّت َوتَْكفِينِِه َوَدْفنِِه َوالصا

ينَا َعْن  فَإِْذ هَُو َكَذلَِك فََواِجٌب َعَملُهُ فِيَما أَْمَكَن َعَملُهُ فِيِه، بِاْلُوُجوِد َمتَى ُوِجَد.. وقد ُروِّ

ُ َعْنهَُما  -أَبِي أَيُّوَب اْْلَْنَصاِريِّ َوأَبِي ُموَسى اْْلَْشَعِريِّ  : أَناهَُما َصلايَا َعلَى -َرِضَي َّللاا

َوهَُو قَْوُل أَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِنَا ،َوُرِوَي َعْن ُعَمَر، أَناهُ َصلاى َعلَى ِرْجِل، إْنَساٍن؟ 

 ِعظَاٍم َوَعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ: أَناهُ َصلاى َعلَى َرْأٍس ..

 -أقوال الفقهاء:

ْأُس، أَْو أَْكثَُر ِمْن نِْصفِِه ■  ْأُس إْن ُوِجَد نِْصُف اْلَميِِّت الاِذي فِيِه الرا -َوإِْن لَْم يَُكْن فِيِه الرا

ْأُس، أَْو أَقَلا ِمْن  َل َوُكفَِّن َوُصلَِّي َعلَْيِه، َوإِْن ُوِجَد النِّْصُف الاِذي لَْيَس فِيِه الرا : ُغسِّ

ْأُس   : لَْم يَُغساْل، َوََل ُكفَِّن، َوََل ُصلَِّي َعلَْيِه.)أبو حنيفة(-النِّْصِف الاِذي فِيِه الرا

 -حاديث:اِل
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ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا نََعى الناَجاِشيا فِي اْليَْوِم  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)الاِذي َماَت فِيِه َخَرَج إلَى اْلُمَصلاى فََصفا بِِهْم َوَكباَر أَْربًَعا

ِ يَقُوُل " ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَاَل النابِيُّ عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاا قَْد تُُوفَِّي اْليَْوَم » -َصلاى َّللاا

ُ َعلَْيِه  -َرُجٌل َصالٌِح ِمْن اْلَحبَِش، فَهَلُما فََصلُّوا َعلَْيِه، فََصفَْفنَا، فََصلاى النابِيُّ  َصلاى َّللاا

 صحيح(«)َونَْحنُ  -َوَسلاَم 

ِ َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد ■  ِ »َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا .  -َصلاى َّللاا َصلاى َعلَى الناَجاِشيِّ

فِّ الثاانِي أَْو الثاالِثِ   )صحيح(« قَاَل َجابٌِر: فَُكْنُت فِي الصا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: فَهََذا أَْمُر َرُسوِل َّللاا هُ َوَعَمُل َجِميِع َوَعَملُ  -َصلاى َّللاا

َحابَِة  َرِضَي  -أَْصَحابِِه، فَََل إْجَماَع أََصحُّ ِمْن هََذا، َوآثَاٌر ُمتََواتَِرةٌ َعْن َجَماَعٍة ِمْن الصا

ُ َعْنهُْم   َكَما أَْوَرْدنَا. -َّللاا

، َوهَِذِه  َوَمنََع ِمْن هََذا: َمالٌِك، َوأَبُو َحنِيفَةَ، َواداَعى أَْصَحابُهَُما اْلُخُصوصَ  لِلناَجاِشيِّ

ِ تََعالَى التاْوفِيُق. -َدْعَوى َكاِذبَةٌ بََِل بُْرهَاٍن   َوبِاَّلَلا

 ِ َحابَِة بَْعَد َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَإِْن قَالُوا: هَْل فََعَل هََذا أََحٌد ِمْن الصا ؟ قُْلنَا -َصلاى َّللاا

َحابَِة أَناهُ َزَجَر َعْن هََذا أَْو أَْنَكَرهُ؟ ثُما يُقَاُل لَهُْم: ََل لَهُْم: َوهَْل َجاَء قَطُّ عَ  ْن أََحٍد ِمْن الصا

 ِ ةَ فِي أََحٍد َغْيِر َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُحجا . قَاَل تََعالَى: }لِئََل يَُكوَن لِلنااِس -َصلاى َّللاا

سُ  ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجا  ِل{َعلَى َّللاا

ََلةُ َعلَى اْلقَْبِر[م  990]َمْسأَلَةٌ الصَّ

ََلةُ َجائَِزةٌ َعلَى اْلقَْبِر، َوإِْن َكاَن قَْد ُصلَِّي َعلَى اْلَمْدفُوِن فِيِه.  قال ابن حزم: َوالصا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -وقال أيضا: َصحا َعْن النابِيِّ  ََلِة َعلَى  -َصلاى َّللاا اْلقَْبِر، أَْو الناْهُي َعْن الصا

 إلَْيِه.

 أَْو فِي اْلَمْقبََرِة، َوَعْن اْلُجلُوِس َعلَى اْلقَْبِر، فَقَاَل هََذا اْلقَائُِل: ُكلُّ هََذا ُمبَاحٌ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوَصحا َعْن النابِيِّ  أَناهُ َصلاى َعلَى قَْبٍر َصََلتَهُ َعلَى اْلَميِِّت، فَقَاَل  -َصلاى َّللاا

ََلِة ُمْطلَقًا فِي َمْنِعِه ِمْن َصََلِة اْلِجنَاَزِة  هََذا اْلقَائُِل: ََل يَُجوُز َذلَِك َواْحتَجا بِالناْهِي َعْن الصا

 َعلَى اْلقَْبِر..

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف بجواز صَلة لجنازة على القبر هو قول : ابن عمر وعلى وابن ■

المؤمنين وقتادة وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد، مسعود، وأنس بن مالك وعائشة أم 

، َوأَبُي سليمان وروى عن ابن سيرين.  وسعيد بن المسيب ، َواْْلَْوَزاِعيُّ  والشاافِِعيُّ
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ْعَد إْن ُدفَِن بََِل َصََلٍة: ُصلَِّي َعلَى اْلقَْبِر َما بَْيَن َدْفنِِه إلَى ثَََلثَِة أَيااٍم، َوََل يَُصلاى َعلَْيِه بَ ■ 

 َذلَِك، َوإِْن ُدفَِن بَْعَد أَْن ُصلَِّي َعلَْيِه لَْم يَُصلِّ أََحٌد َعلَى قَْبِرِه.)أبو حنيفة(

 ■)  ََل يَُصلاى َعلَى قَْبٍر.)مالك َوَرَوى َذلَِك َعْن إْبَراِهيَم الناَخِعيِّ

 َذلَِك.)ابن حنبل(يَُصلاى َعلَْيِه إلَى َشْهٍر، َوََل يَُصلاى َعلَْيِه بَْعَد ■ 

 يَُصلِّي اْلَغائُِب َعلَى اْلقَْبِر إلَى َشْهٍر، َويَُصلِّي َعلَْيِه اْلَحاِضُر إلَى ثَََلٍث.)اسحق(■ 

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■   - أَنا اْمَرأَةً َسْوَداَء َكانَْت تَقُمُّ اْلَمْسِجَد أَْو َشاب ًا، فَفَقََدهَا َرُسوُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  فََسأََل َعْنهَا أَْو َعْنهُ، فَقَالُوا: َماَت، فَقَاَل: أَفَََل ُكْنتُْم آَذْنتُُمونِي؟  -َصلاى َّللاا

ُروا أَْمَرهَا أَْو أَْمَرهُ، فَقَاَل: ُدلُّونِي َعلَى قَْبِرِه، فََدلُّوهُ، فََصلاى َعلَْيهَا، ثُ  ما قَاَل: فََكأَناهُْم َصغا

ُرهَا لَهُْم بَِصََلتِي  َ تََعالَى يُنَوِّ قَاَل: إنا هَِذِه اْلقُبُوَر َمْملُوَءةٌ ظُْلَمةً َعلَى أَْهلِهَا، َوإِنا َّللاا

 صحيح(«)َعلَْيِهمْ 

ٌص َدلِيٌل َعلَى أَناهُ ُخُصو -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: فَاداَعى قَْوٌم أَنا هََذا اْلَكََلَم ِمْنهُ 

 لَهُ؟

ٍد: َولَْيَس َكَما قَالُوا، َوإِناَما فِي هََذا اْلَكََلِم بََرَكةُ َصََلتِِه   -َعلَْيِه الساََلُم  -قَاَل أَبُو ُمَحما

ََلِة َعلَى اْلقَْبِر أَْصًَل..  َوفَِضيلَتُهَا َعلَى َصََلِة َغْيِرِه فَقَْط، َولَْيَس فِيِه نَْهُي َغْيِرِه َعْن الصا

ْن َحداثَهُ قَاَل  َعنْ ■  ْعبِيِّ َعما ِ »الشا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْنتَهَْينَا َمَع َرُسوِل َّللاا إلَى  -َصلاى َّللاا

 «قَْبٍر َرْطٍب، فََصلاى َعلَْيِه، َوَصفُّوا َخْلفَهُ، َوَكباَر أَْربًَعا

: َمْن َحداثَ  ْعبِيِّ : قُْلت لَِعاِمٍر الشا ْيبَانِيُّ ك؟ قَاَل: الثِّقَةُ، َمْن َشِهَدهُ، اْبُن قَاَل الشا

 َعبااٍس.)صحيح(

، َوَعلَْيِهْم ِرْضَواُن -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: فَهََذا أَْبطََل اْلُخُصوَص، ِْلَنا أَْصَحابَهُ 

ِ َصلاْوا َمَعهُ َعلَى اْلقَْبِر، فَبَطَلَْت َدْعَوى اْلُخُصوِص.  َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -نا النابِيا أَ »َعْن أَنٍَس ■   )صحيح(« َصلاى َعلَى قَْبرٍ  -َصلاى َّللاا

ْحَمِن ْبُن أَبِي بَْكٍر َعلَى ِستاِة أَْميَاٍل ِمْن َمكاةَ، فََحَمْلنَاهُ فَِجْئنَا بِِه َمكاةَ ■  َماَت َعْبُد الرا

ْؤِمنِيَن فَقَالَْت: أَْيَن قَْبُر أَِخي؟ فََدلَْلنَاهَا َعلَْيِه، فََوَضَعْت فََدفَنااهُ، فَقَِدَمْت َعلَْينَا َعائَِشةُ أُمُّ اْلمُ 

 فِي هَْوَدِجهَا ِعْنَد قَْبِرِه فََصلاْت َعلَْيِه.)صحيح(

َعْن اْبِن ُعَمَر: أَناهُ قَِدَم َوقَْد َماَت أَُخوهُ َعاِصٌم، فَقَاَل: أَْيَن قَْبُر أَِخي؟ فَُدلا َعلَْيِه، ■ 

 ى َعلَْيِه َوَدَعا لَهُ.)صحيح(فََصلا 

َوَعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب: أَناهُ أََمَر قََرظَةَ ْبَن َكْعٍب اْْلَْنَصاِريا أَْن يَُصلَِّي َعلَى قَْبِر ■ 

 َسْهِل ْبِن ُحنَْيٍف بِقَْوٍم َجاُءوا بَْعَدَما ُدفَِن َوُصلَِّي َعلَْيِه.)صحيح(
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َج ُمسْ   999لٌِم َكافَِرةً فََحَملَْت ِمْنهُ َوَماتَْت َحاِمًَل[م]َمْسأَلَةٌ تََزوَّ

َج َكافَِرةً فََحَملَْت ِمْنهُ َوهَُو ُمْسلٌِم َوَماتَْت َحاِمًَل  : فَإِْن َكانَْت قَْبَل أَْربََعِة أَْشهٍُر -َوَمْن تََزوا

وُح بَْعُد: ُدفِنَْت َمَع أَْهِل ِدينِهَا، َوإِ  وُح قَْد َولَْم يُْنفَْخ فِيِه الرُّ ْن َكاَن بَْعَد أَْربََعِة أَْشهٍُر َوالرُّ

 ِ ْسََلِم ِمْن َعْهِد َرُسوِل َّللاا نُفَِخ فِيِه: ُدفِنَْت فِي طََرِف َمْقبََرِة اْلُمْسلِِميَن؛ ِْلَنا َعَمَل أَْهِل اْْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -  .أَْن ََل يُْدفََن ُمْسلٌِم َمَع ُمْشِرٍك  -َصلاى َّللاا

 -اِلحاديث واآلثار :

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن بَِشيِر َرُسوِل َّللاا ُكْنُت »َوهَُو اْبُن اْلَخَصاِصيَِة قَاَل:  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَْمِشي َمَع َرُسوِل َّللاا فََمرا َعلَى قُبُوِر اْلُمْسلِِميَن، فَقَاَل: لَقَْد  -َصلاى َّللاا

ا َكثِيًرا، ثُما َمرا َعلَى قُبُوِر اْلُمْشِرِكيَن فَقَاَل: لَقَْد َسبََق هَُؤََلِء َخْيًرا سَ  بََق هَُؤََلِء َشر ً

 )صحيح(« َكثِيًرا

 قال المؤلف: فََصحا بِهََذا تَْفِريُق قُبُوِر اْلُمْسلِِميَن َعْن قُبُوِر اْلُمْشِرِكيَن.

ِ  أَنا َواثِلَةَ ْبَن اْْلَْسقَعِ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َصاِحَب َرُسوِل َّللاا َدفََن اْمَرأَةً  -َصلاى َّللاا

: فِي َمْقبََرٍة لَْيَسْت بَِمْقبََرِة الناَصاَرى، َوََل بَِمْقبََرِة -نَْصَرانِياةً َماتَْت ُحْبلَى ِمْن ُمْسلٍِم 

 اْلُمْسلِِميَن بَْيَن َذلَِك.

 : أَناهَا تُْدفَُن َمَع اْلُمْسلِِميَن ِمْن أَْجِل َولَِدهَا.)صحيح(َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطاابِ ■ 

ِغيُر يُْسبَى َمَع أَبََوْيِه أَْو أََحِدِهَما أَْو ُدونَُهَما فَيَُموُت[م  999]َمْسأَلَةٌ الصَّ

ِغيُر يُْسبَى َمَع أَبََوْيِه أَْو أََحِدِهَما أَْو ُدونَهَُما فَيَُموُت  فَإِناهُ يُْدفَُن َمَع اْلُمْسلِِميَن : -َوالصا

ِ َذلِكَ  ِ الاتِي فَطََر النااَس َعلَْيهَا َل تَْبِديَل لَِخْلِق َّللاا  َويَُصلاى َعلَْيِه، قَاَل تََعالَى: }فِْطَرَت َّللاا

يُن اْلقَيُِّم{ ]الروم:  ُ تََعالَى َعلَى [ فََصحا أَنا ُكلا َمْولُوٍد فَهَُو ُمْسلٌِم، إَلا َمْن ٣٠الدِّ هُ َّللاا أَقَرا

ياْيِن َكافَِرْيِن، أَْو َحْربِياْيِن َكافَِرْيِن، َولَْم يُْسَب َحتاى بَ  لََغ، اْلُكْفِر، َولَْيَس إَلا َمْن ُولَِد بَْيَن ِذمِّ

 َوَما َعَدا هََذْيِن فَُمْسلٌِم.

ََلِة َعلَى اْلَميِّتِ   999[م]َمْسأَلَةٌ أََحقُّ النَّاِس بِالصَّ

ََلِة َعلَى اْلَميِِّت َواْلَميِّتَِة: اْْلَْولِيَاُء  : َوهُْم: اْْلَُب َوآبَاُقهُ، َواَِلْبُن -َوأََحقُّ النااِس بِالصا

ْخَوةُ اْْلَِشقااُء، ثُما الاِذيَن لِِْلَِب، ثُما بَنُوهُْم، ثُما اْْلَْعَماُم لِِْلَِب َواْْلُ  ، ثُما لِِْلَِب مِّ َوأَْبنَاُقهُ، ثُما اْْلِ

ثُما بَنُوهُْم، ثُما ُكلُّ ِذي َرِحٍم َمْحَرَمٍة، إَلا أَْن يُوِصَي اْلَميُِّت أَْن يَُصلَِّي َعلَْيِه إْنَساٌن، فَهَُو 

 أَْولَى.

ْوُج، ثُما اْْلَِميُر أَْو اْلقَاِضي، فَإِْن َصلاى َغْيُر َمْن َذَكْرنَا أَْجَزأَ  : -َذلَِك  : بُْرهَانُ -ثُما الزا

ِ{ ]اْلنفال:  ِ تََعالَى: }َوأُولُو اْلَْرَحاِم بَْعُضهُْم أَْولَى بِبَْعٍض فِي ِكتَاِب َّللاا [ ٤١قَْوُل َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوهََذا ُعُموٌم ََل يَُجوُز تَْخِصيُصهُ، َوقَْوُل َرُسوِل َّللاا ََل يَُؤمانا : »-َصلاى َّللاا

ُجُل فِي ْوُج، فَإَِذا اْجتََمَعا فَهَُما َسَواٌء فِي اْلَحِديِث، « أَْهلِهِ  الرا ِحِم، َوالزا يَْدُخُل فِيِه: ُذو الرا
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ْوُج أَْولَى ِمْن َغْيِرِه  ِحِم أَْولَى بِاآْليَِة، ثُما الزا فَََل يَُجوُز تَْقِديُم أََحِدِهَما َعلَى اآْلَخِر َوُذو الرا

 بِاْلَحِديِث.

 -بة والفقهاء:أقوال الصحا

ْوِج.)الحكم بن عتيبة(■   اْْلَُخ أََحقُّ ِمْن الزا

 الزوج أحق )عمر بت الخطاب وأبو بكرة(■

 ■ ، ْوِج.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، َوالشاافِِعيُّ ََلِة َعلَْيهَا ِمْن الزا اْْلَْولِيَاُء أََحقُّ بِالصا

أَنا أَبَا َحنِيفَةَ قَاَل: إْن َكاَن َولَُدهَا اْبَن َزْوِجهَا اْلَحاِضُر َواْْلَْوَزاِعيُّ فِي أََحِد قَْولَْيِه ، 

) ْوُج أَبُو اْلَولَِد أََحقُّ  فَالزا

 -اآلثار: 

ََلِة َعلَى اْلَمْرأَِة إَذا َماتَْت ■  ْوِج.-أَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب قَاَل فِي الصا  : اْلَولِيُّ ُدوَن الزا

 999النَّاِس بِإِْنَزاِل اْلَمْرأَِة فِي قَْبِرَها[م ]َمْسأَلَةٌ أََحقُّ 

 تِْلَك اللاْيلَةَ، َوإِْن َكاَن أَْجنَبِي ًا، َحضَ 
َر َوأََحقُّ النااِس بِإِْنَزاِل اْلَمْرأَِة فِي قَْبِرهَا َمْن لَْم يَطَأْ

ُجِل أَْولِيَاُقهُ.َزْوُجهَا أَْو أَْولِيَاُقهَا أَْو لَْم يَْحُضُروا، َوأََحقُّهُْم بِإِْنزَ   اِل الرا

ِ تََعالَى: }َوأُولُو اْلَْرَحاِم بَْعُضهُْم أَْولَى بِبَْعٍض{ ]اْلنفال:  ُجُل فَلِقَْوِل َّللاا ا الرا [ ٤١أَما

.  َوهََذا ُعُموٌم، ََل يَُجوُز تَْخِصيُصهُ إَلا بِنَصٍّ

 -اِلحاديث:

ِ َشِهْدنَا بِْنتً »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ا لَِرُسوِل َّللاا ِ  -َصلاى َّللاا َوَرُسوُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َجالٌِس َعلَى اْلقَْبِر، فََرأَْيت َعْينَْيِه تَْدَمَعاِن، فَقَاَل: هَْل ِمْنُكْم  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)أَنَا، قَاَل: فَاْنِزْل؟ فَنََزَل فِي قَْبِرهَاَرُجٌل لَْم يُقَاِرْف اللاْيلَةَ؟ فَقَاَل أَبُو طَْلَحةَ: 

ِ أَْن يَتََزكاى أَبُو َطْلَحةَ  ْنِب ، َوَمَعاَذ َّللاا قال المؤلف: اْلُمقَاَرفَةُ اْلَوْطُء، ََل ُمقَاَرفَةُ الذا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بَِحْضَرِة النابِيِّ   ْنبًا.بِأَناهُ لَْم يُقَاِرْف ذَ  -َصلاى َّللاا

ِ »َعْن أَنٍَس ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا ا َماتَْت ُرقَياةُ اْبنَتُهُ  -َصلاى َّللاا  -قَاَل: لَما

ُ َعْنهَا   صحيح(«): ََل يَْدُخْل اْلقَْبَر َرُجٌل قَاَرَف اللاْيلَةَ، فَلَْم يَْدُخْل ُعْثَمانُ -َرِضَي َّللاا

ْوِج[م]َمْسأَلَةٌ اْلَوصِ   999يَّة بِأَْن يَُصلَِّي َعلَى اْلُموِصي َغْيُر اْلَولِيِّ َوَغْيُر الزَّ

 َ ْوِج، َوهَُو أَنا َّللاا َواْستَْدَرْكنَا اْلَوِصياةَ بِأَْن يَُصلَِّي َعلَى اْلُموِصي َغْيُر اْلَولِيِّ َوَغْيُر الزا

َل }فََمْن بَدالَهُ بَْعَدَما َسِمَعهُ فَإِناَما إِْثُمهُ َعلَى الاِذيَن قَا -َوقَْد َذَكَر َوِصياةَ اْلُمْحتََضِر  -تََعالَى 

لُونَهُ{ ]البقرة:   [٥٩٥يُبَدِّ

 -اآلثار:
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ُ تََعالَى َعْنهَا  -أَنا أُما َسلََمةَ أُما اْلُمْؤِمنِيَن ■  أَْوَصْت أَْن يَُصلَِّي َعلَْيهَا َسِعيُد  -َرِضَي َّللاا

 َغْيُر أَِميٍر َوََل َولِيٍّ ِمْن َذِوي َمَحاِرِمهَا َوََل ِمْن قَْوِمهَا.)صحيح(ْبُن َزْيٍد َوهَُو 

: أَنا أَبَا َمْيَسَرةَ أَْوَصى أَْن يَُصلَِّي َعلَْيِه ُشَرْيٌح َولَْيَس ِمْن ■  بِيِعيِّ َعْن أَبِي إِْسَحاَق السا

 قَْوِمِه.

 999]َمْسأَلَةٌ تَْقبِيُل اْلَميِِّت[م

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم ُ " أَنا أَبَا بَْكٍر  -اْلَميِِّت َجائٌِز .. عن َعائَِشةَ َزْوَج النابِيِّ  َوتَْقبِيلُ  َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َدَخَل َعلَى َرُسوِل َّللاا ى بِبُْرِد ِحبََرٍة  -َصلاى َّللاا تَْعنِي إْذ َماَت  -َوهَُو ُمَسج ً

قَالَْت: فََكَشَف َعْن َوْجِهِه، ثُما أََكبا َعلَْيِه فَقَبالَهُ، ثُما بََكى َوقَاَل: بِأَبِي أَْنَت  -َعلَْيِه الساََلُم  -

ِ ")صحيح( ي يَا َرُسوَل َّللاا  َوأُمِّ

ى اْلَميُِّت بِثَْوٍب َويُْجَعُل َعلَى بَْطنِِه َما يَْمنَُع اْنتِفَاَخهُ[  999م]َمْسأَلَةٌ يَُسجَّ

ا التا  ِ  -ْسِجيَةُ ََ أَما ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَلَِما َذَكْرنَاهُ فِي َرُسوِل َّللاا  -َوُكلُّ َما فُِعَل فِيِه  -َصلاى َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ُ يَْعِصُمَك ِمَن النااِس{ ]المائدة:  -َصلاى َّللاا ، لِقَْولِِه تََعالَى: }َوَّللاا فَهَُو َحقٌّ

٦٤..] 

ا قَْولُنَ  ِ تََعالَى: }َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتاْقَوى{ َوأَما ا: يُوَضُع َعلَى بَْطنِِه فَلِقَْوِل َّللاا

 [ َوُكلُّ َما فِيِه ِرْفٌق بِاْلُمْسلِِم َوَدْفٌع لِْلَمثُلَِة َعْنهُ، فَهَُو بِرٌّ َوتَْقَوى.٨]المائدة: 

يَاح َوَضْرب اْلَوْجِه  ْدِر َونَْتف الشَّْعِر َوَحْلقُهُ لِْلَميِِّت[م]َمْسأَلَةٌ الصِّ  992َوالصَّ

يَاَح، َوَخْمَش  ْبُر َواِجٌب، َواْلبَُكاُء ُمبَاٌح، َما لَْم يَُكْن نَْوٌح، فَإِنا الناْوَح َحَراٌم، َوالصِّ َوالصا

ْدِر، َونَْتَف الشاْعِر َوَحْلقَهُ لِْلَميِّ  : ُكلُّ َذلَِك َحَراٌم، -ِت اْلُوُجوِه َوَضْربَهَا، َوَضْرَب الصا

ِ تََعالَى، َوَشقُّ الثِّيَاِب. طٌ ِْلَْقَداِر َّللاا  َوَكَذلَِك اْلَكََلُم اْلَمْكُروهُ الاِذي هَُو تََسخُّ

 -اِلحاديث:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َمرا النابِيُّ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل ■  ي ِعْنَد قَْبٍر، بِاْمَرأٍَة تَْبكِ  -َصلاى َّللاا

َ َواْصبِِري  )صحيح(« فَقَاَل: اتاقِي َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنََس ْبَن َمالٍِك َعْن النابِيِّ ■  ْبُر ِعْنَد »أَناهُ قَاَل:  -َصلاى َّللاا إناَما الصا

ْدَمِة اْْلُولَى  صحيح(«)الصا

ِ »َعْن أَنٍَس قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َدَخْلنَا َمَع َرُسوِل َّللاا هَُو اْبُن  -َعلَى إْبَراِهيَم  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا ِ  -َصلاى َّللاا َصلاى  -َوهَُو يَُجوُد بِنَْفِسِه، فََجَعلَْت َعْينَا َرُسوِل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ِ؟ فَقَاَل: يَا تَْذِرفَاِن، فَقَاَل لَهُ َعبْ  -َّللاا ْحَمِن ْبُن َعْوٍف: َوأَْنَت يَا َرُسوَل َّللاا ُد الرا

اْبَن َعْوٍف، إناهَا َرْحَمةٌ، اْلَعْيُن تَْدَمُع، َواْلقَْلُب يَْحَزُن، َوََل نَقُوُل إَلا َما يُْرِضي َربانَا، َوإِناا 

 صحيح(«)بِفَِراقِك يَا إْبَراِهيُم لََمْحُزونُونَ 
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ُ نَْفًسا إَِل  قال المؤلف: فَهََذا إبَاَحةُ اْلُحْزِن الاِذي ََل يَْقِدُر أََحٌد َعلَى َدْفِعِه، َو }َل يَُكلُِّف َّللاا

َ تََعالَى..٨٩٦ُوْسَعهَا{ ]البقرة:   [ َوفِيِه إبَاَحةُ اْلبَُكاِء، َوتَْحِريُم اْلَكََلِم بَِما ََل يُْرِضي َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى  -َعْن النابِيِّ ■  لَْيَس ِمناا َمْن َضَرَب اْلُخُدوَد َوَشقا »قَاَل:  -َّللاا

 صحيح(«)اْلُجيُوَب َوَدَعا بَِدْعَوى اْلَجاِهلِياةِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا أَبَا َمالٍِك اْْلَْشَعِريا َحداثَهُ أَنا النابِيا ■  تِي  أَْربٌَع فِي»قَاَل:  -َصلاى َّللاا أُما

: اْلفَْخُر فِي اْْلَْحَساِب، َوالطاْعُن فِي اْْلَْنَساِب،  ِمْن أَْمِر اْلَجاِهلِياِة ََل يَْتُرُكونَهُنا

يَاَمِة َواَِلْستِْسقَاُء بِالنُُّجوِم، َوالنِّيَاَحةُ، الناائَِحةُ إَذا َماتَْت َولَْم تَتُْب قَْبَل َمْوتِهَا تُقَاُم يَْوَم اْلقِ 

 )صحيح(« ْيهَا ِسْربَاٌل ِمْن قَِطَراٍن، َوِدْرٌع ِمْن َجَربٍ َوَعلَ 

ِ تَِصيُح بَِرناٍة، فَأَفَاَق قَاَل: أَلَْم تَْعلَمِ ■  ي أُْغِمَي َعلَى أَبِي ُموَسى فَأَْقبَلَْت اْمَرأَتُهُ أُمُّ َعْبِد َّللاا

ثُهَا  - ِ  -َوَكاَن يَُحدِّ ُ عَ  -أَنا َرُسوَل َّللاا ْن َحلََق »قَاَل:  -لَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا أَنَا بَِريٌء ِمما

 صحيح(«)َوَسلََق َوَخَرقَ 

ِ ْبِن ُعَمَر قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه  -اْشتََكى َسْعُد ْبُن ُعبَاَدةَ فََعاَدهُ النابِيُّ »َعْن َعْبِد َّللاا َصلاى َّللاا

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َوَسعْ  -َوَسلاَم  ا َدَخَل َمَع َعْبِد الرا ِد ْبِن أَبِي َوقااٍص، َواْبِن َمْسُعوٍد، فَلَما

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعلَْيِه َوَجَدهُ فِي َغاِشيَتِِه فَبََكى النابِيُّ  ا َرأَى اْلقَْوُم بَُكاَء النابِيِّ  -َصلاى َّللاا فَلَما

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - ُب بَِدْمِع اْلَعْيِن َوََل  بََكْوا، فَقَاَل: أَََل  -َصلاى َّللاا َ ََل يَُعذِّ تَْسَمُعوَن؟ إنا َّللاا

ُب بِهََذا  أَْو يَْرَحُم، َوإِنا اْلَميَِّت يَُعذاُب بِبَُكاِء  -َوأََشاَر إلَى لَِسانِِه  -بُِحْزِن اْلقَْلِب، َولَِكْن يَُعذِّ

 صحيح(«)أَْهلِِه َعلَْيهِ 

َذا اْلبَُكاَء الاِذي يَُعذاُب بِِه اْلَميُِّت لَْيَس هَُو الاِذي ََل يَُعذاُب بِِه قال المؤلف: َوََلَح بِهََذا أَنا هَ 

 ِمْن َدْمِع اْلَعْيِن، َوُحْزِن اْلقَْلِب.

َب َعلَْيهَا، َوَشَجاعَ  بُونَهُ بِِريَاَستِِه الاتِي َجاَر فِيهَا فَُعذِّ تِِه فََصحا أَناهُ اْلبَُكاُء بِاللَِّساِن، إْذ يَُعذِّ

ِ تََعالَى، َوبُِجوِدِه الاِذي أََخَذ َما َجاَد بِِه  الاتِي يَُعذاُب َعلَْيهَا، إْذ َصَرفَهَا فِي َغْيِر طَاَعِة َّللاا

ِمْن َغْيِر ِحلِِّه، َوَوَضَعهُ فِي َغْيِر َحقِِّه فَأَْهلُهُ يَْبُكونَهُ بِهَِذِه اْلَمفَاِخِر، َوهَُو يَُعذاُب بِهَا 

 هَا..بَِعْينِ 

ُ أَْضَحَك ■  َعْن اْبِن َعبااٍس: أَناهُ أَْنَكَر َعلَى َمْن أَْنَكَر اْلبَُكاَء َعلَى اْلَميِِّت، َوقَاَل: َّللاا

 َوأَْبَكى.)صحيح(

ْحَرام َوقَْبل طُلُوع َشْمس يَْوِم النَّْحِر[م  921]َمْسأَلَةٌ َماَت اْلُمْحِرُم بَْعد اْْلِ

ا، َوإَِذا َماَت اْلُمْحِرُم مَ  ا بَْيَن أَْن يُْحِرَم إلَى أَْن تَْطلَُع الشاْمُس ِمْن يَْوِم الناْحِر إْن َكاَن َحاج ً

 -: فَإِنا اْلفَْرَض أَْن يَُغساَل بَِماٍء َوِسْدٍر فَقَْط -أَْو أَْن يُتِما طََوافَهُ َوَسْعيَهُ، إْن َكاَن ُمْعتَِمًرا 

ْدُر   .-إْن ُوِجَد السِّ

بَِكافُوٍر َوََل بِطَيٍِّب، َوََل يَُغطاى َوْجهُهُ، َوََل َرْأُسهُ ، َوََل يَُكفاُن إَلا فِي ثِيَاِب َوََل يَُمسُّ 

 إْحَراِمِه فَقَْط، أَْو فِي ثَْوبَْيِن َغْيَر ثِيَاِب إْحَراِمِه.
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ا، َولَْو أُْسِدَل َعلَْيِه ِمْن َوإِْن َكانَْت اْمَرأَةٌ فََكَذلَِك، إَلا أَنا َرْأَسهَا تَُغطاى َويُْكَشُف َوْجهُهَ 

فَْوِق َرْأِسهَا فَََل بَأَْس ِمْن َغْيِر أَْن تُقَناَع ، فََمْن َماَت ِمْن ُمْحِرٍم، أَْو ُمْحِرَمٍة بَْعَد طُلُوِع 

 الشاْمِس ِمْن يَْوِم الناْحِر فََكَسائِِر اْلَمْوتَى، َرَمى اْلِجَماَر أَْو لَْم يَْرِمهَا.

 -هاء:أقوال الفق

، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوَغْيِرِهْم.■  قول المؤلف هَُو قَْوُل الشاافِِعيِّ

 هَُما َكَسائِِر اْلَمْوتَى فِي ُكلِّ َذلَِك.)أبو حنيفة ومالك(■ 

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ أَنا َرُجًَل َوقََع َعْن َراِحلَتِِه فَأَقْ »َعْن اْبِن َعبااٍس ■  ُ  -َصَعْتهُ فَقَاَل َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

اْغِسلُوهُ بَِماٍء َوِسْدٍر، َويَُكفاُن فِي ثَْوبَْيِن، َخاِرَج َرْأِسِه َوَوْجِهِه، فَإِناهُ يُْبَعُث  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

 صحيح(«)يَْوَم اْلقِيَاَمِة يُلَبِّي

ِ  بَْينََما َرُجلٌ »َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َواقٌِف َمَع َرُسوِل َّللاا  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بَِعَرفَةَ، إْذ َوقََع ِمْن َراِحلَتِِه فَقَاَل َرُسوُل َّللاا اْغِسلُوهُ بَِماٍء  -َصلاى َّللاا

ُروا َرْأَسهُ، فَإِناهُ يُْبَعُث يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوِسْدٍر، َوَكفِّنُوهُ فِي ثَْوبَْيِن، َوََل تَُحنِّطُوهُ، َوََل تُ  َخمِّ

 صحيح(«)ُملَبِّيًا

ِ »َعْن اْبِن َعبااٍس ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُجًَل َوقََصهُ بَِعيُرهُ َونَْحُن َمَع َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ُ عَ  -َوهَُو ُمْحِرٌم، فَقَاَل النابِيُّ  - : اْغِسلُوهُ بَِماٍء َوِسْدٍر، َوَكفِّنُوهُ فِي -لَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

َ يَْبَعثُهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة ُملَبًِّدا ُروا َرْأَسهُ، فَإِنا َّللاا وهُ ِطيبًا، َوََل تَُخمِّ  صحيح(«)ثَْوبَْيِن، َوََل تََمسُّ

ِ َوقََصْت بَِرُجٍل ُمْحِرٍم نَا»َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل ■  َصلاى  -قَتُهُ فَقَتَلَْتهُ، فَأُتَِي بِِه َرُسوُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  بُوهُ ِطيبًا، فَإِناهُ يُْبَعُث  -َّللاا فَقَاَل: اْغِسلُوهُ َوَكفِّنُوهُ َوََل تَُغطُّوا َرْأَسهُ َوََل تُقَرِّ

 )صحيح(« يُِهلُّ 

ُجَل بِ  -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: َوأََمَر  َذلَِك فِي ُمْحِرٍم ُسئَِل َعْنهُ، َواْلُمْحِرُم يَُعمُّ الرا

َواْلَمْرأَةَ، َواْلبَْعُث َوالتاْلبِيَةُ يَْجَمُعهَُما، َوبِِهَما َجاَء اْْلَثَُر، َوالسابَُب اْلَمْنُصوُص َعلَْيِه فِي 

 اْلُحْكِم.

 ■ ِ ُ عَ  -َعْن َعطَاٍء أَنا َرُسوَل َّللاا ُروا ُوُجوهَهُْم، َوََل »قَاَل  -لَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا َخمِّ

 .)ضعيف مرسل(« تََشباهُوا بِاْليَهُودِ 

َعلَى أَناهُ فِي اْلُمْحِرِم أَْصًَل، بَْل َكاَن  -لَْو َصحا  -قال المؤلف: لَْيَس فِيِه نَصٌّ َوََل َدلِيٌل 

 -أَْصًَل؛ ِْلَناهُ  -َعلَْيِه الساََلُم  -هُ ََل يَُجوُز أَْن يَقُولَهُ أَنا  -يَُكوُن فِي َسائِِر اْلَمْوتَى؟ َوثَالِثُهَا 

ابُِع  -َعلَْيِه الساََلُم  ، َواْليَهُوُد ََل تَْكِشُف ُوُجوهَ َمْوتَاهَا ، َوالرا : أَناهُ لَْو -ََل يَقُوُل إَلا اْلَحقا

،  َصحا ُمْسنًَدا فِي اْلُمْحِرِميَن لََما َكانَْت فِيهِ  ةٌ؛ ِْلَنا َخبََر اْبِن َعبااٍس هَُو اآْلَخُر بََِل َشكٍّ ُحجا

فِي أَْمٍر أََمَر بِِه أَناهُ تََشبُّهٌ بِاْليَهُوِد، َوَجائٌِز أَْن  -َعلَْيِه الساََلُم  -َوِمْن اْلُمَحاِل أَْن يَقُوَل 
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ْيِه اْلَوْحُي، ثُما يَأُْمَر بِِمْثِل َذلَِك اْلفِْعِل، ََل تََشبُّهًا يَْنهَى َعْن التاَشبُِّه بِاْليَهُوِد قَْبَل أَْن يَْنِزَل َعلَ 

ِة  -َعلَْيِه الساََلُم  -بِِهْم َكَما قَاَل  فِي قَْوِل اْليَهُوِدياِة فِي َعَذاِب اْلقَْبِر، ثُما أَتَاهُ اْلَوْحُي بِِصحا

 َعَذاِب اْلقَْبِر..

ْهِريِّ قَاَل: َخَرَج عَ ■  ِ ْبُن اْلَولِيِد ُمْعتَِمًرا َمَع ُعْثَماَن ْبِن َعفااَن، فََماَت َعْن الزُّ ْبُد َّللاا

ْقيَا َوهَُو ُمْحِرٌم، فَلَْم يَُغيِّْب ُعْثَماُن َرْأَسهُ، َولَْم يُْمِسْسهُ ِطيبًا، فَأََخَذ النااُس  بِالسُّ

 بَِذلَِك.)صحيح(

َوهَُو ُمْحِرٌم فَلَْم يَُغيِّْب اْلُمِغيَرةُ ْبُن َحِكيٍم َرْأَسهُ فِي  تُُوفَِّي ُعبَْيُد ْبُن يَِزيَد بِاْلُمْزَدلِفَةِ ■ 

 الناْعِش.

ْدِر، َوََل يَُغطاى ■  َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل فِي اْلُمْحِرِم، يُْغَسُل َرْأُسهُ بِاْلَماِء َوالسِّ

 َرْأُسهُ، َوََل يََمسُّ ِطيبًا.

 920ْلِجنَاَزِة إَذا َرآَها اْلَمْرُء[م]َمْسأَلَةٌ اْلقِيَاُم لِ 

َحتاى تُوَضَع أَْو  -َوإِْن َكانَْت ِجنَاَزةَ َكافٍِر  -َونَْستَِحبُّ اْلقِيَاَم لِْلِجنَاَزِة إَذا َرآهَا اْلَمْرُء 

 تَْخلُفَهُ، فَإِْن لَْم يَقُْم فَََل َحَرَج.

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

َواْبُن ُعَمَر، َوَسْهُل ْبُن  -َويََراهُ َواِجبًا  -َسِعيٍد الخدري قول المؤلف هو قول: أَبي ■

، َواْلَحَسُن ْبُن  ، َوأَبي َمْسُعوٍد اْلبَْدِريُّ ُحنَْيٍف، َوقَْيُس ْبُن َسْعٍد، َوأَبُي ُموَسى اْْلَْشَعِريُّ

، َواْلِمْسَوُر ْبُن َمْخَرَمةَ، َوقَتَاَدةُ، َواْبُن ِسيِريَن، َوالنا  ، َوَسالُِم ْبُن َعْبِد َعلِيٍّ ْعبِيُّ ، َوالشا َخِعيُّ

.ِ  َّللاا

 -اِلحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعاِمِر ْبِن َربِيَعةَ َعْن النابِيِّ ■  إَذا َرأَى أََحُدُكْم »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

يَْخلُفَهَا أَْو تَْخلُفَهُ أَْو تُوَضَع ِمْن قَْبِل أَْن  اْلِجنَاَزةَ فَإِْن لَْم يَُكْن َماِشيًا َمَعهَا فَْليَقُْم َحتاى

  )صحيح(«تَْخلُفَهُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َعْن النابِيِّ ■  إَذا َرأَْيتُْم اْلِجنَاَزةَ »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

 )صحيح(«َضعَ فَقُوُموا، فََمْن تَبَِعهَا فَََل يَْقُعْد َحتاى تُو

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َجابٍِر قَاَل َمرا بِنَا ِجنَاَزةٌ، فَقَاَم لَهَا النابِيُّ »َعْن ■  َوقُْمنَا بِِه  -َصلاى َّللاا

؟ قَاَل: فَإَِذا َرأَْيتُْم اْلِجنَاَزةَ فَقُوُموا ِ، إناهَا ِجنَاَزةُ يَهُوِديٍّ  )صحيح(«فَقُْلنَا: يَا َرُسوَل َّللاا

ِ »ْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب أَناهُ قَاَل: عَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَاَم َرُسوُل َّللاا ثُما قََعَد  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)يَْعنِي لِْلِجنَاَزةِ 
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ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: فََكاَن قُُعوُدهُ  أَناهُ أَْمُر نَْدٍب،  بَْعَد أَْمِرِه بِاْلقِيَاِم ُمبَيِّنًا -َصلاى َّللاا

َولَْيَس يَُجوُز أَْن يَُكوَن هََذا نَْسًخا؛ ِْلَناهُ ََل يَُجوُز تَْرُك ُسناٍة ُمتَيَقانٍَة إَلا بِيَقِيِن نَْسٍخ، 

 َوالناْسُخ ََل يَُكوُن إَلا بِالناْهِي، أَْو بِتَْرٍك َمَعهُ نَْهٌي.

ِ »َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أََمَرنَا َرُسوُل َّللاا بِاْلقِيَاِم. ثُما  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)أََمَرنَا بِاْلُجلُوسِ 

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َوأَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاََل َجِميًعا: ■  ُ  -َما َرأَْينَا َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

 )صحيح(« ِهَد ِجنَاَزةً قَطُّ فََجلََس َحتاى تُوَضعَ شَ  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

 -اْلُمَداِوُم، َوأَبُو هَُرْيَرةَ َوأَبُو َسِعيٍد َما فَاَرقَاهُ  -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: فَهََذا َعَملُهُ 

تَْخفِيٌف، َوأَْمَرهُ بِاْلقِيَاِم َحتاى َماَت، فََصحا أَنا أَْمَرهُ بِاْلُجلُوِس إبَاَحةٌ وَ  -َعلَْيِه الساََلُم 

 َوقِيَاَمهُ نَْدبٌ 

ْن َكاَن يَْجلُِس: اْبُن َعبااٍس، َوأَبُو هَُرْيَرةَ، َوَسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب.  َوِمما

ْسَراُع بِاْلِجنَاَزِة[م  929]َمْسأَلَةٌ اْْلِ

ْسَراُع بِاْلِجنَاَزِة، َونَْستَِحبُّ أَْن ََل يَُزو َل َعْنهَا َمْن َصلاى َعلَْيهَا َحتاى تُْدفََن، فَإِْن َويَِجُب اْْلِ

 اْنَصَرَف قَْبَل الداْفِن فَََل َحَرَج، َوََل َمْعنَى َِلْنتِظَاِر إْذِن َولِيِّ اْلِجنَاَزةِ 

 -اِلحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َسِمْعت َرُسوَل َّللاا أَْسِرُعوا »يَقُوُل:  -َصلاى َّللاا

ا  ْبتُُموهَا إلَى اْلَخْيِر، َوإِْن َكانَْت َغْيَر َذلَِك َكاَن َشر ً بِاْلِجنَاَزِة، فَإِْن َكانَْت َصالَِحةً قَرا

 )صحيح(« تََضُعونَهُ َعْن ِرقَابُِكمْ 

ِ »َعْن ■  ُ  -أَبِي بَْكَرةَ قَاَل: لَقَْد َرأَْيتُنَا َمَع َرُسوِل َّللاا َوإِناا لَنََكاُد  - َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

 صحيح(«)نَْرُمُل بِاْلِجنَاَزِة َرَمًَل 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن ثَْوبَاَن َمْولَى َرُسوِل َّللاا ِ  -َصلاى َّللاا ُ َعلَْيِه  -أَنا َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

اْلقِيَراطُ  -ٍة فَلَهُ قِيَراطٌ، فَإِْن َشِهَد َدْفنَهَا فَلَهُ قِيَراطَاِن َمْن َصلاى َعلَى ِجنَازَ »قَاَل:  -َوَسلاَم 

 صحيح(«)ِمْثُل أُُحدٍ 

أَنا اْبَن َمْسُعوٍد قَاَل: إَذا َصلاْيت َعلَى اْلِجنَاَزِة فَقَْد قََضْيت الاِذي َعلَْيك، فََخلِّهَا َوأَْهلَهَا، ■ 

 ْم.)صحيح(َوَكاَن يَْنَصِرُف َوََل يَْستَأِْذنُهُ 

 َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت: أَناهُ َكاَن يَْنَصِرُف َوََل يَْنتَِظُر إْذنَهُْم، يَْعنِي فِي اْلِجنَاَزِة.)صحيح(■ 

 قال المؤلف: َوبِِه يَأُْخُذ َمْعَمٌر ، قَاَل َمْعَمٌر: َوهَُو قَْوُل اْلَحَسِن، َوقَتَاَدةَ.

 ِوَي َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز.َوَصحا َعْن اْلقَاِسِم، َوَسالٍِم، َورُ 
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َماِم فِي َصََلِة اْلِجنَاَزِة[م  929]َمْسأَلَةٌ َمْوقُِف اْْلِ

َماُم   قُبَالَةَ َرْأِسِه َوِمْن اْلَمْرأَِة قُبَالَةَ َوَسِطهَا. -إَذا َصلاى َعلَى اْلِجنَاَزِة  -َويَقُِف اْْلِ

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَْحَمَد، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوإِلَْيِه َرَجَع أَبُو قول المؤلف هو قول: هُ ■ َو قَْوُل الشاافِِعيِّ

 يُوُسَف.

ُجِل قُبَالَةَ َوَسِطِه، َوِمْن اْلَمْرأَِة ِعْنَد َمْنِكبِهَا.)َمالٌِك، َوأَبُو َحنِيفَةَ َوُرِوَي ■ََ  يَقُِف ِمْن الرا

ْدِر ِمْن ِكلَْيِهَما( َعْن أَبِي َحنِيفَةَ أَْيًضا: يَقُِف قُبَالَةَ   الصا

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ ْبِن ُعَمْيٍر، فََصلاى َعلَْيهَا أَنَُس ْبُن »َعْن أَبِي َغالٍِب نَافٍِع قَاَل ■  َشِهْدت ِجنَاَزةَ َعْبِد َّللاا

قَالُوا: يَا أَبَا َحْمَزةَ، اْلَمْرأَةُ َمالٍِك َوأَنَا َخْلفَهُ، فَقَاَم ِعْنَد َرْأِسِه فََكباَر أَْربََع تَْكبِيَراٍت، ثُما 

بُوهَا َوَعلَْيهَا نَْعٌش أَْخَضُر، فَقَاَم َعلَْيهَا ِعْنَد َعِجيَزتِهَا، فََصلاى َعلَْيهَا نَْحوَ   اْْلَْنَصاِرياةُ فَقَرا

ُجِل فَقَاَل لَهُ اْلَعََلُء ْبُن ِزيَاٍد: يَا أَبَا َحْمَزةَ، هََكذَ  ِ َصََلتِِه َعلَى الرا َصلاى  -ا َكاَن َرُسوُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  يَُصلِّي َعلَى اْلِجنَاَزِة َكَصََلتَِك، يَُكبُِّر َعلَْيهَا أَْربًَعا، َويَقُوُم ِعْنَد َرْأِس  -َّللاا

ُجِل َوَعِجيَزِة اْلَمْرأَِة؟ قَاَل: نََعمْ   صحيح(«)الرا

 929]َمْسأَلَةٌ َسبُّ اِْلَْمَواِت[م

ا تَْحِذيٌر ِمْن ُكْفٍر أَْو بِْدَعٍة أَْو ِمْن َعَمٍل  َوََل  يَِحلُّ َسبُّ اْْلَْمَواِت َعلَى اْلقَْصِد بِاْْلََذى، َوأَما

ُ  -فَاِسٍد: فَُمبَاٌح، َولَْعُن اْلُكفااِر: ُمبَاٌح.. َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: قَاَل النابِيُّ  َصلاى َّللاا

 « .ََل تَُسبُّوا اْْلَْمَواَت فَإِناهُْم قَْد أَْفَضْوا إلَى َما قَداُموا: »-َوَسلاَم  َعلَْيهِ 

ُ تََعالَى: أَبَا لَهٍَب، َوفِْرَعْوَن، تَْحِذيًرا ِمْن ُكْفِرِهَما  َوقَْد َسبا َّللاا

 [٤٩ة: َوقَاَل تََعالَى: }لُِعَن الاِذيَن َكفَُروا ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل{ ]المائد

ِ َعلَى الظاالِِميَن{ ]هود:  أَنا » -َعلَْيِه الساََلُم  -[ َوأَْخبََر ٥٩َوقَاَل تََعالَى: }أََل لَْعنَةُ َّللاا

ْملَةَ الاتِي َغلاهَا ِمْدَعٌم تَْشتَِعُل َعلَْيِه نَاًرا  ، َوَذلَِك بَْعَد َمْوتِِه.« الشا

ْسََلِم[م ]َمْسأَلَةٌ تَْلقِيُن اْلَميِِّت َشَهاَدةَ   929اْْلِ

َشهَاَدةَ  -أَْو َغْيُر ُمْنطَلٍِق  -َويَِجُب تَْلقِيُن اْلَميِِّت الاِذي يَُموُت فِي ِذْهنِِه َولَِسانُهُ ُمْنَطلٌِق 

ا َمْن لَْيَس فِي ِذْهنِِه فَََل  ِ ".. َوأَما ٌد َرُسوُل َّللاا ُ ُمَحما ْسََلِم، َوِهَي " ََل إلَهَ إَلا َّللاا يُْمِكُن اْْلِ

َ َخْيَر ذَ  ا َمْن ُمنَِع اْلَكََلَم فَيَقُولُهَا فِي نَْفِسِه، نَْسأَُل َّللاا  لَِك اْلَمقَاِم.تَْلقِينُهُ، ِْلَناهُ ََل يَتَلَقاُن؟ َوأَما

 -اِلحاديث:
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا نُوا َمْوتَاُكْم ََل إلَهَ إَلا لَقِّ : »-َصلاى َّللاا

 ُ  « َّللاا

 ١٨٦]َمْسأَلَةٌ تَْغِميُض َعْينَْي اْلَميِِّت[م

 929مَمْسأَلَةٌ: َويُْستََحبُّ تَْغِميُض َعْينَْي اْلَميِِّت إَذا قََضى .

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ »َعْن أُمِّ َسلََمةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َدَخَل َرُسوُل َّللاا َعلَى أَبِي  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)َسلََمةَ َوقَْد َشقا بََصُرهُ فَأَْغَمَضهُ 

 َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب: أَناهُ أََمَر بِتَْغِميِض أَْعيُِن اْلَمْوتَى.)صحيح(■ 

ِ َوإِنَّا إلَْيِه َراِجعُ   992وَن[مَمْسأَلَةٌ يَقُول اْلُمَصاُب إنَّا ّلِلَّ

ِ َوإِناا إلَْيِه َراِجُعوَن اللاهُما آِجْرنِي فِي ُمِصيبَتِي  َويُْستََحبُّ أَْن يَقُوَل اْلُمَصاُب " إناا َّلِلا

 َوأَْخلِْف لِي َخْيًرا ِمْنهَا ".

 ِ ينَا ِمْن طَِريِق ُمْسلٍِم..عن أُما َسلََمةَ تَقُوُل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه صَ  -لَِما ُروِّ لاى َّللاا

ِ َوإِناا إلَْيِه َراِجُعوَن، اللاهُما »يَقُوُل:  -َوَسلاَم  َما ِمْن َعْبٍد تُِصيبُهُ ُمِصيبَةٌ فَيَقُوُل: إناا َّلِلا

ُ فِي ُمِصيبَتِِه َوأَْخلََف لَهُ خَ  ْيًرا آِجْرنِي فِي ُمِصيبَتِي َوأَْخلِْف لِي َخْيًرا ِمْنهَا إَلا آَجَرهُ َّللاا

 « ِمْنهَا

ََلة َعلَى اْلَمْولُوِد يُولَُد َحي ًا ثُمَّ يَُموُت[م  992]َمْسأَلَةٌ الصَّ

ََلةَ َعلَى اْلَمْولُوِد يُولَُد َحي ًا ثُما يَُموُت  َولَْيَس  -اْستَهَلا أَْو لَْم يَْستَِهلا  -َونَْستَِحبُّ الصا

ََلةُ َعلَْيِه فَْرًضا َما لَْم يَْبلُْغ   .الصا

  -أقوال الصحابة والفقهاء :

يصلى على السقط والمولود استهل أو لم يستهل .)أبو بكر وأبو هريرة والمغيرة ■ 

 بن شعبة رضى َّللا عنهم و محمد بن سيرين وسعيد بن المسيب والزهري (

.) الحسن وإبراهيم(■   يَُصلاى َعلَْيِه إَذا اْستَهَلا

بِيُّ ِمْن السابْ ■   ِي لَْيَس بَْيَن أَبََوْيِه ُصلَِّي َعلَْيِه.)حماد(إَذا َماَت الصا

.)روى عن الزبير بن العوام وسويد بن غفلة وهو قول سعيد ■  بِي  ََل يَُصلاى َعلَى الصا

 بن جبير(

 -اِلحاديث واآلثار:
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ِ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلا  -َماَت إْبَراِهيُم ْبُن َرُسوِل َّللاا  -ى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوهَُو اْبُن ثََمانِيَةَ َعَشَر َشْهًرا، فَلَْم يَُصلِّ َعلَْيِه َرُسوُل َّللاا « -َصلاى َّللاا

 .)صحيح(

ََلِة، َولَْيَس فِيِه نَْهيٌ  َعْنهَا، َوقَْد  قال المؤلف: هََذا َخبٌَر َصِحيٌح َولَِكْن إناَما فِيِه تَْرُك الصا

ةَ فِيِه. -َعلَْيِه الساََلُم  -َجاَء أَثََراِن ُمْرَسََلِن بِأَناهُ   َصلاى َعلَْيِه، َواْلُمْرَسُل ََل ُحجا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن المغيرة بن شعبة أَنا َرُسوَل َّللاا اِكُب َخْلَف »قَاَل  -َصلاى َّللاا الرا

 )صحيح(« اِشي َحْيُث َشاَء ِمْنهَا، َوالطِّْفُل يَُصلاى َعلَْيهِ اْلِجنَاَزِة، َواْلمَ 

يَق قَاَل: أََحقُّ َمْن َصلاْينَا َعلَْيِه أَْطفَالُنَا.■  دِّ  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب أَنا أَبَا بَْكٍر الصِّ

َخِطيئَةً قَطُّ قَاَل: اللاهُما أَِعْذهُ ِمْن َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَناهُ َصلاى َعلَى َمْنفُوٍس إْن َعِمَل ■ 

 َعَذاِب اْلقَْبِر.)صحيح(

ِ قَاَل ■  بِيُّ ُصلَِّي َعلَْيِه َوَوِرَث.)صحيح( -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاا  إَذا اْستَهَلا الصا

ْحَمِن ْبُن أَبِي لَْيلَى: أَْدَرْكت بَقَايَا اْْلَْنَصاِر يُصَ ■  بِيِّ إَذا عن َعْبُد الرا لُّوَن َعلَى الصا

 َماَت.

ِ ْبُن ُعَمَر َعلَى ِسْقٍط لَهُ ََل أَْدِري اْستَهَلا أَْم ََل؟ هََذا لَْفظُ ■  َعْن نَافٍِع قَاَل: َصلاى َعْبُد َّللاا

ِ: " َمْولُوٍد " َمَكاَن " ِسْقٍط ".)صحيح(  أَيُّوَب، َوقَاَل ُعبَْيُد َّللاا

ْقطُ يَُصلاى َعلَْيِه َويُْدَعى ِْلَبََوْيِه بِاْلَعافِيَِة  َعْن اْلُمِغيَرِة ْبنِ ■  ُشْعبَةَ قَاَل: السِّ

ْحَمِة.)صحيح(  َوالرا

 922]َمْسأَلَةٌ اتِّبَاع النَِّساِء اْلِجنَاَزةَ[م

ِي َعْن َذلَِك آثَاٌر َوََل نَْكَرهُ اتِّبَاَع النَِّساِء اْلِجنَاَزةَ، َوََل نَْمنَُعهُنا ِمْن َذلَِك ، َجاَءْت فِي الناهْ 

ْن ََل يُْحتَجُّ بِِه. ا َعما ا َعْن َمْجهُوٍل، َوإِما ا ُمْرَسلَةً، َوإِما ، ِْلَناهَا: إما  لَْيَس ِمْنهَا َشْيٌء يَِصحُّ

 -اِلحاديث:

 عيف()ض« نُِهينَا َعْن اتِّبَاِع اْلَجنَائِِز، َولَْم يُْعَزْم َعلَْينَا»َعْن أُمِّ َعِطياةَ قَالَْت ■ 

َحابَِة ثُما  قال المؤلف: َوهََذا َغْيُر ُمْسنٍَد؛ ِْلَنانَا ََل نَْدِري َمْن هََذا النااِهي؟ َولََعلاهُ بَْعُض الصا

ةٌ، بَْل َكاَن يَُكوُن َكَراهَةً فَقَْط بَْل قَْد َصحا ِخََلفُهُ.  لَْو َصحا ُمْسنًَدا لَْم يَُكْن فِيِه ُحجا

ِ »ةَ َعْن أَبِي هَُرْيرَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َكاَن فِي ِجنَاَزٍة فََرأَى ُعَمُر  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْمَرأَةً، فََصاَح بِهَا فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاا َدْعهَا يَا ُعَمُر فَإِنا اْلَعْيَن  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)ابَةٌ، َواْلَعْهَد قَِريبٌ َداِمَعةٌ، َوالناْفَس ُمصَ 

 قال المؤلف: َوقَْد َصحا َعْن اْبِن َعبااٍس: أَناهُ لَْم يَْكَرْه َذلِك.
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 911]َمْسأَلَةٌ ِزيَاَرة اْلقُبُوِر[م

ةً َوََل بَأَْس بِأَْن يَُزوَر اْلُمْسلُِم قَْبرَ  َحِميِمِه  َونَْستَِحبُّ ِزيَاَرةَ اْلقُبُوِر، َوهَُو فَْرٌض َولَْو َمرا

َجاُل َوالنَِّساُء َسَواٌء.  اْلُمْشِرِك، َوالرِّ

 -اِلحاديث:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن اْبِن بَُرْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا نَهَْيتُُكْم َعْن : »-َصلاى َّللاا

 صحيح(«)ِزيَاَرِة اْلقُبُوِر فَُزوُروهَا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َزاَر النابِيُّ »ةَ قَاَل َعْن أَبِي هَُرْيرَ ■  ِه فَبََكى َوأَْبَكى َمْن  -َصلاى َّللاا قَْبَر أُمِّ

َحْولَهُ، فَقَاَل: اْستَأَْذْنُت َربِّي فِي أَْن أَْستَْغفَِر لَهَا فَلَْم يُْؤَذْن لِي، َواْستَأَْذْنتُهُ فِي أَْن أَُزوَر 

ُر اْلَمْوتَ قَْبَرهَا فَأُِذَن لِي، فَُزو  صحيح(«)ُروا اْلقُبُوَر فَإِناهَا تَُذكِّ

َوُرِوَي  ،ْيِرِهَما: ِزيَاَرةُ اْلقُبُورِ قال المؤلف: َوقَْد َصحا َعْن أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن، َواْبِن ُعَمَر، َوغَ 

.  َعْن ُعَمَر الناْهُي ِمْن َذلَِك، َولَْم يَِصحا

 910َعلَى اْلقُبُوِر[م]َمْسأَلَةٌ َما يَقُولهُ ِمْن َحَضَر 

ينَاهُ ِمْن طَِريِق ُمْسلٍِم.. َعْن ُسلَْيَماَن   َونَْستَِحبُّ لَِمْن َحَضَر َعلَى اْلقُبُوِر أَْن يَقُوَل َما ُروِّ

ِ »ْبِن بَُرْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَاَل:  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا َرُجوا يَُعلُِّمهُْم إَذا خَ  -َصلاى َّللاا

يَاِر ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْسلِِميَن، ََلُم َعلَْيُكْم أَْهَل الدِّ َوإِناا  إلَى اْلَمقَابِِر، فََكاَن قَائِلُهُْم يَقُوُل: السا

َ لَنَا َولَُكْم اْلَعافِيَةَ  ُ بُِكْم ََلِحقُوَن أَْسأَُل َّللاا  « .إْن َشاَء َّللاا

 919َميِِّت ِمائَةٌ فََصاِعًدا[م]َمْسأَلَةٌ يَُصلِّي َعلَى الْ 

 َونَْستَِحبُّ أَْن يَُصلَِّي َعلَى اْلَميِِّت ِمائَةٌ ِمْن اْلُمْسلِِميَن فََصاِعًدا.

 -اِلحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َعْن النابِيِّ ■  لِّي َما ِمْن َميٍِّت يُصَ »قَاَل  -َصلاى َّللاا

ةٌ ِمْن اْلُمْسلِِميَن يَْبلُُغوَن ِمائَةً ُكلُّهُْم يَْشفَُعوَن لَهُ: إَلا ُشفُِّعوا فِيهِ   )صحيح(« َعلَْيِه أُما

ِ ْبِن أَبِي « يَُصلِّي َعلَْيِه أَْربَُعونَ »قال المؤلف: اْلَخبَُر الاِذي فِيِه  َرَواهُ ُشَرْيُك ْبُن َعْبِد َّللاا

ُ تََعالَى نَِمٍر، َوهَُو  فِيُع يَُكوُن بَْعَد اْلِعقَاِب، إَلا أَناهُ ُمَخفٌِّف َما قَْد قََضى َّللاا َضِعيٌف ، والشا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَناهُ لَْوََل الشافَاَعةُ لَْم يَُخفِّْف، َوَشفَاَعةُ َرُسوِل َّللاا الاتِي ِهَي أَْكبَُر  -َصلاى َّللاا

ِ ِمْن  -وُن قَْبَل ُدُخوِل النااِر َوبَْعَد ُدُخوِل النااِر َكَما َجاَءْت الشافَاَعاِت تَكُ  اآْلثَاُر، نَُعوُذ بِاَّلَلا

 النااِر.

ََلةُ َعلَْيِهْم[م  919]َمْسأَلَةٌ إْدَخاُل اْلَمْوتَى فِي اْلَمَساِجِد َوالصَّ

ََلةُ َعلَْيِهمْ  َحَسٌن ُكلُّهُ، َوأَْفَضُل َمَكان ُصلَِّي فِيِه َعلَى  َوإِْدَخاُل اْلَمْوتَى فِي اْلَمَساِجِد َوالصا

ا  ، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َولَْم يََر َذلَِك َمالٌِك.. َوأَما اْلَمْوتَى فِي َداِخَل اْلَمَساِجِد ،َوهَُو قَْوُل الشاافِِعيِّ
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لاهُ إْن تََماَدى َعلَْيِه َولَْم يَتَنَاقَْض قَْوُل َمْن قَاَل: اْلَميُِّت ِجيفَةٌ، فَقَْولُهُ َمْرُغوٌب َعْنهُ، بَْل لَعَ 

 .-َعلَْيِهْم الساََلُم  -َخَرَج إلَى اْلُكْفِر، ِْلَناهُ يَْلَزُمهُ َذلَِك فِي اْْلَْنبِيَاِء 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوقَْد َصحا َعْن النابِيِّ  فَبَطََل قَْوُل « اْلُمْؤِمُن ََل يَْنُجسُ »أَناهُ قَاَل:  -َصلاى َّللاا

 هََذا اْلَجاِهِل.

 -اِلحاديث:

ا تُُوفَِّي َسْعُد ْبُن أَبِي َوقااٍص أَْرَسَل أَْزَواُج النابِيِّ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَناهُ ■   -لَما

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  وا بِِجنَاَزتِِه فِي اْلَمْسِجِد فَيَُصلِّ  -َصلاى َّللاا يَن َعلَْيِه، فَفََعلُوا، فَُوقَِف بِِه أَْن يَُمرُّ

َعلَى ُحَجِرِهنا يَُصلِّيَن َعلَْيِه ثُما أُْخِرَج بِِه ِمْن بَاِب اْلَجنَائِِز الاِذي َكاَن َعلَى اْلَمقَاِعِد 

َمْسِجَد فَقَالَْت َعائَِشةُ: فَبَلََغهُنا أَنا النااَس َعابُوا َذلَِك، َوقَالُوا: َما َكانَْت اْلَجنَائُِز يُْدَخُل بِهَا الْ 

َما أَْسَرَع النااَس إلَى أَْن يَِعيبُوا َما ََل ِعْلَم لَهُْم بِِه ؟ َعابُوا َعلَْينَا أَْن يَُمرا بِاْلِجنَاَزِة فِي 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلَمْسِجِد، َوَما َصلاى َرُسوُل َّللاا اَء إَلا فِي َعلَى ُسهَْيِل ْبِن بَْيضَ  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)َجْوِف اْلَمْسِجدِ 

ِ »َعائَِشةُ أُمُّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: ■  ِ لَقَْد َصلاى َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوَّللَاا َعلَى  -َصلاى َّللاا

 )صحيح(« فِي اْلَمْسِجدِ  -ُسهَْيٍل، َوأَِخيِه  -اْبنَْي بَْيَضاَء 

ناهُ َرأَى النااَس يَْخُرُجوَن ِمْن اْلَمْسِجِد لِيَُصلُّوا َعلَى ِجنَاَزٍة، عن عروة بن الزبير أَ ■

يِق إَلا فِي اْلَمْسِجِد.)صحيح( دِّ  فَقَاَل: َما يَْصنَُع هَُؤََلِء؟ َما ُصلَِّي َعلَى أَبِي بَْكٍر الصِّ

 ■ ِ ُ عَ  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا َمْن َصلاى َعلَى : »-لَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

ََ َساقِطٌ(« ِجنَاَزٍة فِي اْلَمْسِجِد فَََل َصََلةَ لَهُ   .)ضعيف() َصالٌِح َمْولَى التاْوأََمِة

َعْن َكثِيِر ْبِن َعبااٍس قَاَل: َْلَْعِرفَنا َما َصلاْيت َعلَى ِجنَاَزٍة فِي اْلَمْسِجِد.)َل يصح ■ 

 (لكثير ابن عباس صحبة

 919]َمْسأَلَةٌ يُْبَسط فِي اْلقَْبِر تَْحَت اْلَميِِّت ثَْوٌب[م

 َوََل بَأَْس بِأَْن يُْبَسطَ فِي اْلقَْبِر تَْحَت اْلَميِِّت ثَْوٌب.

ِ »َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل:  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بُِسطَ فِي قَْبِر َرُسوِل َّللاا « قَِطيفَةٌ َحْمَراءُ  -َصلاى َّللاا

. 

 919]َمْسأَلَةٌ تَْشيِيع اْلِجنَاَزِة[م

ْكبَاُن َخْلفَهَا، َوأَْن يَُكوَن اْلَماِشي َحْيُث َشاَء، َعْن  َوُحْكُم تَْشيِيِع اْلِجنَاَزِة أَْن يَُكوَن الرُّ

 يَِمينِهَا أَْو ِشَمالِهَا أَْو أََماِمهَا أَْو َخْلفِهَا، َوأََحبُّ َذلَِك إلَْينَا َخْلفُهَا.

 -الفقهاء:أقوال 

 قول المؤلف هو قول سفيان وأبي حنيفة . ■
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 المشي أمام الجنازة أفضل .)مالك(■

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ »َعْن اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أََمَرنَا َرُسوُل َّللاا بِاتِّبَاِع  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)اْلَجنَائِزِ 

ُم تَابًِعا، بَْل هَُو  قال المؤلف: فَلَْفظُ  اَِلتِّبَاِع ََل يَقَُع إَلا َعلَى التاالِي، َوََل يَُسماى اْلُمتَقَدِّ

 َمْتبُوٌع..

ِ ْبِن ُعَمَر ■ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَناهُ َرأَى النابِيا »عن َعْبِد َّللاا َوأَبَا بَْكٍر، َوُعَمَر،  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)َن يََدْي اْلِجنَاَزةِ َوُعْثَماَن يَْمُشوَن بَيْ 

اٍم هََذا َخطَأٌ،  قال المؤلف: َولَْم يَْخَف َعلَْينَا قَْوُل ُجْمهُوِر أَْصَحاِب اْلَحِديِث: أَنا َخبََر هَما

 َولَِكناا ََل نَْلتَفُِت إلَى َدْعَوى اْلَخَطأِ فِي ِرَوايَِة الثِّقَِة إَلا بِبَيَاٍن ََل يَُشكُّ فِيِه..

ِ  َعنْ ■  ُ َعلَْيِه  -ُسهَْيِل ْبِن أَبِي َصالٍِح َعْن أَبِيِه قَاَل: َكاَن أَْصَحاُب َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

 يَْمُشوَن أََماَم اْلِجنَاَزِة.)صحيح( -َوَسلاَم 

ِْلَنا فِيهَا قال المؤلف: َوقَْد َجاَءْت آثَاٌر فِيهَا إيَجاُب اْلَمْشِي َخْلفَهَا، ََل يَِصحُّ َشْيٌء ِمْنهَا؛ 

ِ ْبَن ُزَحٍر َوُكلُّهُْم ُضَعفَاُء. َح َوُعبَْيَد َّللاا ، َواْلُمطَرِّ  أَبَا َماِجٍد اْلَحنَفِيا

ْحَمِن ْبِن أَْبَزى َعْن أَبِيِه قَاَل: ُكْنت َمَع َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب فِي ِجنَاَزٍة، َوَعلِيٌّ ■  َعْبِد الرا

: إنا فَْضَل اْلَماِشي َخْلفَهَا آِخٌذ بِيَِدي، َونَْحُن َخلْ  فَهَا، َوأَبُو بَْكٍر َوُعَمُر أََماَمهَا، فَقَاَل َعلِيٌّ

، َوإِناهَُما لَيَْعلََماِن ِمْن  َعلَى الاِذي يَْمِشي أََماَمهَا َكفَْضِل َصََلِة اْلَجَماَعِة َعلَى َصََلِة اْلفَذِّ

 ِن َعلَى النااِس.)صحيح(َذلَِك َما أَْعلَُم، َولَِكناهَُما يَُسهََِّل 

َعْن ُحَمْيٍد الطاِويِل قَاَل: َسِمْعت أَنََس ْبَن َمالٍِك َوقَْد ُسئَِل َعْن اْلَمْشِي أََماَم اْلِجنَاَزِة ■ 

 فَقَاَل: إناَما أَْنَت ُمَشيٌِّع، فَاْمِش إْن ِشْئت أََماَمهَا، َوإِْن ِشْئت َخْلفَهَا، َوإِْن ِشْئت َعْن يَِمينِهَا

 َوإِْن ِشْئت َعْن يََساِرهَا.)صحيح(

 919]َمْسأَلَةٌ اْلَميِّت بَلََع ِدْرَهًما أَْو ِدينَاًرا أَْو لُْؤلَُؤةً[م■ 

 ِ ِة نَْهِي َرُسوِل َّللاا َصلاى  -َوَمْن بَلََع ِدْرهًَما أَْو ِدينَاًرا أَْو لُْؤلَُؤةً: ُشقا بَْطنُهُ َعْنهَا، لِِصحا

ُ َعلَْيِه َوسَ  َعْن إَضاَعِة اْلَماِل ، َوََل يَُجوُز أَْن يُْجبََر َصاِحُب اْلَماِل َعلَى أَْخِذ َغْيِر  -لاَم َّللاا

 ِ  -َعْيِن َمالِِه، َما َداَم َعْيُن َمالِِه ُمْمِكنًا، ِْلَنا ُكلا ِذي َحقٍّ أَْولَى بَِحقِِّه، َوقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلا   « .إنا ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ : »-َم َصلاى َّللاا

فَلَْو بَلََعهُ َوهَُو َحيٌّ ُحبَِس َحتاى يَْرِميَهُ، فَإِْن َرَماهُ نَاقًِصا َضِمَن َما نَقََص، فَإِْن لَْم يَْرِمِه: 

، ِْلَنا فِيِه قَتْ  لَهُ، َوََل َضَرَر فِي َذلَِك َعلَى َضِمَن َما بَلََع؟ َوََل يَُجوُز َشقُّ بَْطِن اْلَحيِّ

، َوقَْد قَاَل تََعالَى: }َوَل تَْعتَُدوا{  -اْلَميِِّت  َوََل يَِحلُّ َشقُّ بَْطِن اْلَميِِّت بََِل َمْعنًى؛ ِْلَناهُ تََعدٍّ

 [ .٥٨٠]البقرة: 
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلا  -فَإِْن قِيَل: قَْد َصحا َعْن َرُسوِل َّللاا َكْسُر َعْظِم اْلَميِِّت َكَكْسِرِه » -َم َصلاى َّللاا

 « .َحي ًا

 قُْلنَا: نََعْم، َولَْم نَْكِسْر لَهُ َعْظًما، َواْلقِيَاُس بَاِطٌل..

ُك قَْد تََجاَوَز ِستَّةَ أَْشُهٍر[م  919]َمْسأَلَةٌ َماتَْت َحاِمٌل َواْلَولَُد َحيٌّ يَتََحرَّ

ُك قَْد تََجاَوَز ِستاةَ أَْشهٍُر فَإِناهُ يَُشقُّ بَْطنُهَا طُوًَل َولَْو َماتَْت اْمَرأَةٌ َحاِمٌل  َواْلَولَُد َحيٌّ يَتََحرا

ِ تََعالَى: }َوَمْن أَْحيَاهَا فََكأَناَما أَْحيَا النااَس َجِميًعا{ ]المائدة:  َويُْخَرُج اْلَولَُد، لِقَْوِل َّللاا

ُ رَ  -[.. َوََل َمْعنَى لِقَْوِل أَْحَمَد ٣٨ : -: تُْدِخُل اْلقَابِلَةُ يََدهَا فَتُْخِرُجهُ، لَِوْجهَْيِن -ِحَمهُ َّللاا

أَناهُ ُمَحاٌل ََل يُْمِكُن، َولَْو فُِعَل َذلَِك لََماَت اْلَجنِيُن بِيَقِيٍن قَْبَل أَْن يَْخُرَج، َولَْوََل  -أََحُدهَُما 

أَنا َمسا  -هُ َوُجرا لِيَْخُرَج لَهَلََك بََِل َشكٍّ ، َوالثاانِي َدْفُع الطابِيَعِة اْلَمْخلُوقَِة اْلَمْقُدوَرِة لَ 

 فَْرِجهَا لَِغْيِر َضُروَرٍة َحَراٌم.

 919َمْسأَلَةٌ تََمنَّْي اْلَمْوت[م]

ِ تََعالَى َعْن يُوُسَف  َوََل يَِحلُّ ِْلََحٍد أَْن يَتََمناى اْلَمْوَت لُِضرٍّ نََزَل بِِه.. فَإِْن َذَكُروا قَْوَل َّللاا

الِِحيَن{ ]يوسف: -َعلَْيِه الساََلُم  - [ فَلَْيَس هََذا َعلَى ٥٠٥: }تََوفانِي ُمْسلًِما َوأَْلِحْقنِي بِالصا

ُ تََعالَى إَذا تََوفااهُ  َعاِء بِأَْن ََل يَتََوفااهُ َّللاا إَلا اْستِْعَجاِل اْلَمْوِت اْلَمْنِهيِّ َعْنهُ، لَِكْن َعلَى الدُّ

 ُمْسلًِما..

 -اِلحاديث:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك أَنا النابِيا ■  ََل يَتََمنايَنا أََحُدُكْم اْلَمْوَت »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

ْنيَا لَِكْن لِيَقُْل: اللاهُما أَْحيِنِي َما َكانَْت اْلَحيَاةُ َخْيًرا لِي َوتََوفانِي إَذا  لُِضرٍّ نََزَل بِِه فِي الدُّ

 صحيح(«)َكانَْت اْلَوفَاةُ َخْيًرا لِي

 912]َمْسأَلَةٌ َحْمُل النَّْعش[م

َويُْحَمُل الناْعُش َكَما يََشاُء اْلَحاِمُل، إْن َشاَء ِمْن أََحِد قََوائِِمِه، َوإِْن َشاَء بَْيَن اْلَعُموَدْيِن.. 

ِ فَإِْذ لَْيَس فِي َحْملِهَا نَصٌّ ثَابٌِت عَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ْن َرُسوِل َّللاا فَََل اْختِيَاَر فِي  -َصلاى َّللاا

 َذلَِك. َوَكْيفََما َحَملَهَا اْلَحاِمُل أَْجَزأَهُ.

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.■  قول المؤلف هَُو قَْوُل َمالٍِك، َوالشاافِِعيِّ

 بَِع.)أبو حنيفة(يَْحِملُهُ ِمْن قََوائِِمِه اْْلَرْ ■ 

 -اآلثار:

َعْن َعلِيٍّ اْْلَْزِديِّ قَاَل: َرأَْيت اْبَن ُعَمَر فِي ِجنَاَزٍة فََحَمَل بَِجَوانِِب الساِريِر اْْلَْربَِع، ثُما ■ 

ى.)صحيح(  تَنَحا



 

427 
 

يَِميَن، ثُما أَِطْف َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل: إْن اْستَطَْعت فَاْبَدْأ بِاْلقَائَِمِة الاتِي تَلِي يََدهُ الْ ■ 

ِريِر، َوإَِلا فَُكْن قَِريبًا ِمْنهَ.)ضعيف()عن مندل وهو ضعيف(  بِالسا

ِ ْبِن َمْسُعوٍد :■  َمْن تَبَِع ِجنَاَزةً فَْليَْحِمْل بَِجَوانِِب الساِريِر ُكلِّهَا، فَإِناهُ ِمْن  -عن َعْبِد َّللاا

ُع بَْعُد إْن شَ  ناِة ثُما يَتَطَوا  اَء أَْو لِيََدْع.)ضعيف() ِْلَنا أَبَا ُعبَْيَدةَ ََل يَْذُكُر ِمْن أَبِيِه َشْيئًا(السُّ

ِ ْبُن َمْسُعوٍد يَْبَدأُ بَِميَاِمِن الساِريِر ■  يااُت َعْن بَْعِض أَْصَحابِِه: َكاَن َعْبُد َّللاا عن َحْمَزةُ الزا

ُجِل اْليُْسَرى، ثُما اْليَِد َعلَى َعاتِقِِه اْليُْمنَى ِمْن ُمقَداِمِه، ثُما  ْجِل اْليُْمنَى، ثُما الرا الرِّ

 اْليُْسَرى.)ضعيف(

 قَاَل أَبُو الداْرَداِء ِمْن تََماِم أَْجِر اْلِجنَاَزِة أَْن يَُشيَِّعهَا ِمْن أَْهلِهَا، َوأَْن يَْحِملَهَا بِأَْرَكانِهَا■ 

 يف()ََعاِمُر ْبُن ُجَشْيٍب َغْيُر َمْشهُوٍر (اْْلَْربَِع، َوأَْن يَْحثُوا فِي اْلقَْبِر.)ضع

ْحَمِن ْبِن أَبِي بَْكٍر فََرأَْيت اْبَن ■  َعْن يُوُسَف ْبِن َماِهَك قَاَل: َخَرْجت َمَع ِجنَاَزِة َعْبِد الرا

ْجلَْيِن فِي ُمقَداِم الساِريِر، فََوَضَع الساِريَر َعلَى َكاهِ  ا ُوِضَع ُعَمَر َجاَء فَقَاَم بَْيَن الرِّ لِِه، فَلَما

 لِيَُصلاى َعلَْيِه َخلاى َعْنهُ.)صحيح(

 َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: َمْن َحَمَل اْلِجنَاَزةَ ثَََلثًا فَقَْد قََضى َما َعلَْيِه.)صحيح(■ 

 901]َمْسأَلَةٌ َصََلة اْلَغائِِب[م

 َوَجَماَعٍة.َمْسأَلَةٌ َويَُصلاى َعلَى اْلَميِِّت اْلَغائِِب بِإَِماٍم 

ِ »قَْد  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َصلاى َرُسوُل َّللاا ُ َعْنهُ  -َعلَى الناَجاِشيِّ  -َصلاى َّللاا  -َرِضَي َّللاا

، َوهََذا إْجَماٌع ِمْنهُْم ََل « َوَصلاى َمَعهُ أَْصَحابُهُ َعلَْيِه ُصفُوفًا -َوَماَت بِأَْرِض اْلَحبََشِة 

يِه.  يَُجوُز تََعدِّ

 901]َمْسأَلَةٌ يَُصلَّى َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم بَرٍّ أَْو فَاِجٍر[م

، أَْو فِي ِحَرابٍَة، أَْو فِي بَْغٍي،  ، أَْو فَاِجٍر، َمْقتُوٍل فِي َحدٍّ َويَُصلاى َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم، بَرٍّ

َماُم، َوَغْيُرهُ  ظَْهِر اْْلَْرِض، إَذا َماَت ُمْسلًِما  َولَْو أَناهُ َشرُّ َمْن َعلَى -َويَُصلِّي َعلَْيِهْم اْْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لُِعُموِم أَْمِر النابِيِّ  َواْلُمْسلُِم « َصلُّوا َعلَى َصاِحبُِكمْ »بِقَْولِِه  -َصلاى َّللاا

ِمْن [ .. فََمْن َمنََع ٥٠َصاِحٌب لَنَا. قَاَل تََعالَى: }إِناَما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ{ ]الحجرات: 

ََلِة َعلَى ُمْسلٍِم فَقَْد قَاَل قَْوًَل َعِظيًما، َوإِنا اْلفَاِسَق َْلَْحَوُج إلَى ُدَعاِء إْخَوانِِه  الصا

 ِ ُ  -اْلُمْؤِمنِيَن ِمْن اْلفَاِضِل اْلَمْرُحوِم ، َوقَاَل بَْعُض اْلُمَخالِفِيَن: إنا َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

َماِم أَْن  لَمْ  -َعلَْيِه َوَسلاَم  يَُصلِّ َعلَى " َماِعٍز "؟ قُْلنَا: نََعْم، َولَْم نَقُْل إنا فَْرًضا َعلَى اْْلِ

يَُصلَِّي َعلَى َمْن ُرِجَم، إناَما قُْلنَا: لَهُ أَْن يَُصلَِّي َعلَْيِه َكَسائِِر اْلَمْوتَى، َولَهُ أَْن يُْتَرَك 

َصلاى َعلَى َمْن هَِذِه ِصفَتُهُ، أَْو َعلَى ظَالٍِم لِْلُمْسلِِميَن  َكَسائِِر اْلَمْوتَى، َوََل فَْرَق.. فََمنْ 

: فَْليَْدُع لَهُ َكَما يَْدُعو -ُمتَبَلٍِّغ فِيِهْم، أَْو َعلَى َمْن لَهُ قِبَلَهُ َمظَالُِم ََل يُِريُد أَْن يَْغفَِرهَا لَهُ 

ْحَمِة  َما يَئُوُل إلَْيِه أَْمُرهُ بَْعَد اْلقَِصاِص، َوْليَقُْل: اللاهُما ُخْذ لَِغْيِرِه، َوهَُو يُِريُد بِاْلَمْغفَِرِة َوالرا

 لِي بَِحقِّي ِمْنهُ.
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 -أقوال الفقهاء:

ُ.)عطاء وعمرو بن دينار والنخعي وابن ■  ََلةَ َعلَى كل َمْن قَاَل ََل إلَهَ إَلا َّللاا الصا

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن( سيرين وهَُو قَْوُل ُسْفيَاَن، َواْبِن أَبِي لَْيلَى،  َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوالشاافِِعيِّ

ا فَقُْل: اللاهُما اْغفِْر ■  ُ، فَإِْن َكاَن َرُجَل َسْوٍء ِجد ً َصلِّ َعلَى َمْن قَاَل: ََل إلَهَ إَلا َّللاا

 لِْلُمْسلِِميَن، َواْلُمْسلَِماِت، َواْلُمْؤِمنِيَن، َواْلُمْؤِمنَاِت.)قتادة(

 يَُصلاى َعلَى اْلَمْرُجوِم.)الزهري(ََل ■ 

 -اِلحاديث:

، قَاَل ■  ِ »َعْن َزْيِد ْبِن َخالٍِد اْلُجهَنِيِّ ُ َعلَْيِه  -َماَت َرُجٌل بَِخْيبََر، قَاَل َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

ِ، قَاَل: فَ -َوَسلاَم  فَتاْشنَا َمتَاَعهُ، فََوَجْدنَا : َصلُّوا َعلَى َصاِحبُِكْم، إناهُ قَْد َغلا فِي َسبِيِل َّللاا

 )صحيح(« َخَرًزا ِمْن َخَرِز يَهُوَد، ََل يَُساِوي ِدْرهََمْينِ 

ِ »َعْن ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن ■  ُ َعلَْيِه  -أَنا اْمَرأَةً ِمْن ُجهَْينَةَ أَتَْت إلَى َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

فََدفََعهَا إلَى َولِيِّهَا، َوقَاَل لَهُ: أَْحِسْن إلَْيهَا، فَإَِذا  -َوِهَي ُحْبلَى  - فَقَالَْت: إنِّي َزنَْيتُ  -َوَسلاَم 

 َوَضَعْت فَأْتِنِي بِهَا، فَأََمَر بِهَا فَُشكاْت َعلَْيهَا ثِيَابُهَا، ثُما َرَجَمهَا، ثُما َصلاى َعلَْيهَا، فَقَاَل لَهُ 

َمْت بَْيَن َسْبِعيَن ِمْن أَْهِل ُعَمُر: تَُصلِّي َعلَْيهَا َوقَْد َزنَتْ  ؟ قَاَل: لَقَْد تَابَْت تَْوبَةً لَْو قُسِّ

 صحيح(«)اْلَمِدينَِة لََوِسَعْتهُْم، َوهَْل َوَجَدْت أَْفَضَل ِمْن أَْن َجاَدْت بِنَْفِسهَا

ْت؟ قُْلنَا: َو " َماِعٌز َعلَى َمْن ُرِجَم فَإِْن قِيَل: تَابَ  -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: فَقَْد َصلاى 

ََلِة َعلَى َمْن أََمَر  َماَم ِمْن الصا " تَاَب أَْيًضا َوََل فَْرَق ، َواْلَعَجُب ُكلُّهُ ِمْن َمْنِعِهْم اْْلِ

ََلِة َعلَْيِه: فَأَْيَن اْلقِيَاُس لَْو َدَرْوا مَ  ْجِم ِمْن الصا ا بَِرْجِمِه، َوََل يَْمنَُعوَن اْلُمتََولِّيَن لِلرا

 اْلقِيَاُس؟

َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب: أَناهُ إْذ َرَجَم ُشَراَحةَ اْلهَْمَدانِياةَ قَاَل ِْلَْولِيَائِهَا: اْصنَُعوا بِهَا ■ 

 َكَما تَْصنَُعوَن بَِمْوتَاُكْم.)صحيح(

ُجُل يَْشَرُب الْ ■  : الرا َخْمَر، أَيَُصلاى َعلَْيِه؟ قَاَل: َعْن أَبِي َغالٍِب قُْلت ِْلَبِي أَُماَمةَ اْلبَاِهلِيِّ

ُ، فَُغفَِر لَهُ.)صحيح( ةً َعلَى فَِراِشِه فَقَاَل: ََل إلَهَ إَلا َّللاا  نََعْم، لََعلاهُ اْضطََجَع َمرا

ْعقُِل َوَعْن اْبِن َمْسُعوٍد: أَناهُ ُسئَِل َعْن َرُجٍل قَتََل نَْفَسهُ: أَيَُصلاى َعلَْيِه؟ فَقَاَل: لَْو َكاَن يَ ■ 

 َما قَتََل نَْفَسهُ.

َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، أَناهُ َشِهَد اْبَن ُعَمَر َصلاى َعلَى َولَِد ِزنًى، فَقِيَل لَهُ: إنا أَبَا ■ 

 الثاََلثَِة.هَُرْيَرةَ لَْم يَُصلِّ َعلَْيِه، َوقَاَل: هَُو َشرُّ الثاََلثَِة؟ فَقَاَل اْبُن ُعَمَر: هَُو َخْيُر 

 َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر: أَناهُ َكاَن ََل يَُصلِّي َعلَى َولَِد ِزنًى، َصِغيٍر َوََل َكبِيٍر.■ 

 909]َمْسأَلَةٌ ِعيَاَدةُ َمْرَضى اْلُمْسلِِميَن[م
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ةً  -َوِعيَاَدةُ َمْرَضى اْلُمْسلِِميَن فَْرٌض  يَُشقُّ َعلَْيِه ِعيَاَدتُهُ، َعلَى اْلَجاِر الاِذي ََل  -َولَْو َمرا

 َوََل نَُخصُّ َمَرًضا ِمْن َمَرٍض.

 -اِلحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا أَبَا هَُرْيَرةَ قَاَل: َسِمْعت َرُسوَل َّللاا َحقُّ اْلُمْسلِِم »يَقُوُل:  -َصلاى َّللاا

اَدةُ اْلَمِريِض، َواتِّبَاُع اْلَجنَائِِز، َوإَِجابَةُ الداْعَوِة، َعلَى اْلُمْسلِِم َخْمٌس: َردُّ الساََلِم، َوِعيَ 

 صحيح(«)َوتَْشِميُت اْلَعاِطسِ 

ِ »َعْن َزْيِد ْبِن أَْرقََم قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعاَدنِي َرُسوُل َّللاا ِمْن َوَجٍع َكاَن  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)بَِعْينِي

ِ َعا»قال المؤلف: َوقَْد  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َد َرُسوُل َّللاا هُ أَبَا طَالِبٍ  -َصلاى َّللاا  « َعما

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا ُغََلًما ِمْن اْليَهُوِد َمِرَض فَأَتَاهُ النابِيُّ »َعْن أَنٍَس ■  يَُعوُدهُ،  -َصلاى َّللاا

نَظََر إلَى أَبِيِه َوهَُو ِعْنَد َرْأِسِه فَقَاَل: أَِطْع أَبَا اْلقَاِسِم؟ فَقََعَد ِعْنَد َرْأِسِه، فَقَاَل لَهُ: أَْسلِْم، فَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَأَْسلََم، فَقَاَم النابِيُّ  ِ الاِذي أَْنقََذهُ ِمْن  -َصلاى َّللاا َوهَُو يَقُوُل: اْلَحْمُد َّلِلا

 صحيح(«)الناارِ 

 ْعٌل َحَسٌن.قال المؤلف: فَِعيَاَدةُ اْلَكافِِر فِ 

 909]َمْسأَلَةٌ الطَّاُعوِن إَذا َوقََع فِي بَلٍَد[م

َوََل يَِحلُّ أَْن يَْهُرَب أََحٌد َعْن الطااُعوِن إَذا َوقََع فِي بَلٍَد هَُو فِيِه َوُمبَاٌح لَهُ اْلُخُروُج لَِسفَِرِه 

ُخوُل إلَى بََِلٍد فِيِه الطااُعوُن لَِمْن الاِذي َكاَن يَْخُرُج فِيِه لَْو لَْم يَُكْن الطااُعوُن َوََل يَحِ  لُّ الدُّ

َكاَن َخاِرًجا َعْنهُ َحتاى يَُزوَل ، َوالطااُعوُن هَُو اْلَمْوُت الاِذي َكثَُر فِي بَْعِض اْْلَْوقَاِت 

 َكْثَرةً َخاِرَجةً َعْن اْلَمْعهُوِد.

 -اِلحاديث:

ْحَمِن ْبُن َعْوٍف: َسِمعْ ■  ِ قَاَل َعْبُد الرا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ت َرُسوَل َّللاا إَذا »يَقُوُل  -َصلاى َّللاا

َسِمْعتُْم بِِه بِأَْرٍض فَََل تَْقَدُموا َعلَْيِه، َوإَِذا َوقََع فِي أَْرٍض َوأَْنتُْم فِيهَا فَََل تَْخُرُجوا فَِراًرا 

 )صحيح(« ِمْنهُ 

ينَا  -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: فَلَْم يَْنهَ  َعْن اْلُخُروِج إَلا بِنِياِة اْلفَِراِر ِمْنهُ فَقَْط؟ َوقَْد ُروِّ

ُ َعْنهَا  -َعْن َعائَِشةَ  ِ  -َرِضَي َّللاا ةَ فِي أََحٍد َمَع َرُسوِل َّللاا  -إبَاَحةَ اْلفَِراِر َعْنهُ، َوََل ُحجا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم .  َصلاى َّللاا

 909ْفِن[م]َمْسأَلَةٌ تَأِْخير الدَّ 
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 َونَْستَِحبُّ تَأِْخيَر الداْفِن َولَْو يَْوًما َولَْيلَةً، َما لَْم يَُخْف َعلَى اْلَميِِّت التاْغيِيُر، ََل ِسياَما َمنْ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -تََوقاَع أَْن يُْغَمى َعلَْيِه ،َوقَْد َماَت َرُسوُل َّللاا يَْوَم اَِلْثنَْيِن  -َصلاى َّللاا

 َضْحَوةً، َوُدفَِن فِي َجْوِف اللاْيِل ِمْن لَْيلَِة اْْلَْربَِعاِء.

 909]َمْسأَلَةٌ َجَعُل اْلَميِّت فِي قَْبِرِه َعلَى َجْنبِِه اْليَِميِن[م

ََلهُ إلَى َويُْجَعُل اْلَميُِّت فِي قَْبِرِه َعلَى َجْنبِِه اْليَِميِن، َوَوْجهُهُ قُبَالَةَ اْلقِْبلَِة، َوَرْأُسهُ َوِرجْ 

 ِ ْسََلِم ِمْن َعْهِد َرُسوِل َّللاا َصلاى  -يَِميِن اْلقِْبلَِة، َويََساِرهَا، َعلَى هََذا َجَرى َعَمُل أَْهِل اْْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم   إلَى يَْوِمنَا هََذا، َوهََكَذا ُكلُّ َمْقبََرٍة َعلَى ظَْهِر اْْلَْرِض. -َّللاا

 909يِِّت إلَى اْلقِْبلَِة[م]َمْسأَلَةٌ تَْوِجيهُ اْلمَ 

ُ تََعالَى: }فَأَيْ  ْه فَََل َحَرَج. قَاَل َّللاا نََما َمْسأَلَةٌ َوتَْوِجيهُ اْلَميِِّت إلَى اْلقِْبلَِة َحَسٌن، فَإِْن لَْم يَُوجا

ِ{ ]البقرة:  ينَا.. َعْن [ َولَْم يَأِْت نَصٌّ بِتَْوِجيِهِه إلَى ٥٥١تَُولُّوا فَثَما َوْجهُ َّللاا اْلقِْبلَة ُروِّ

ْههُ، َوإِْن  هُ إلَى اْلقِْبلَِة؟ فَقَاَل: إْن ِشْئت فََوجِّ ، َعْن اْلَميِِّت يَُوجا ْعبِيا َجابٍِر قَاَل: َسأَْلت الشا

 ِ ْههُ، َولَِكْن اْجَعْل اْلقَْبَر إلَى اْلقِْبلَِة، قَْبُر َرُسوِل َّللاا ُ  -ِشْئت فَََل تَُوجِّ  -َعلَْيِه َوَسلاَم  َصلاى َّللاا

 َوقَْبُر أَبِي بَْكٍر، َوقَْبُر ُعَمَر إلَى اْلقِْبلَِة..

 909]َمْسأَلَةٌ تَْغِسيُل اْلَمْرأَة َزْوَجَها[م

َل اْلَمْرأَةُ َزْوَجهَا، َوأُمُّ اْلَولَِد َسيَِّدهَا، َوإِْن اْنقََضْت اْلِعداةُ بِاْلِوََل  َدِة، َمْسأَلَةٌ َوَجائٌِز أَْن تَُغسِّ

 َما لَْم تُْنَكَحا، فَإِْن نُِكَحتَا لَْم يَِحلا لَهَُما ُغْسلُهُ إَلا َكاْْلَْجنَبِيااتِ 

ْج َحِريَمتَهَا، أَْو يَْستَ  َل اْمَرأَتَهُ، َوأُما َولَِدِه، َوأََمتَهُ، َما لَْم يَتََزوا ُجِل أَْن يَُغسِّ ِحلا َوَجائٌِز لِلرا

َل َسيَِّدهَا أَْصًَل، ِْلَنا َحِريَمتَهَا بِاْلِمْلِك،  فَإِْن فََعَل لَْم يَِحلا لَهُ َغْسلُهَا؟ َولَْيَس لِِْلََمِة أَْن تَُغسِّ

ِ تََعالَى: }َولَُكْم نِْصُف َما تََرَك -ِمْلَكهَا بَِمْوتِِه اْنتَقََل إلَى َغْيِرِه. بُْرهَاُن َذلَِك  : قَْوُل َّللاا

اهَا َزْوَجةً بَْعَد َمْوتِهَا َوِهَي [ : فَ ٥٨أَْزَواُجُكْم{ ]النساء:  اْمَرأَتُهُ  -إْن َكانَا ُمْسلَِمْيِن  -َسما

لُهُنا فِي اْلَجناِة، َوَكَذلَِك أُمُّ َولَِدِه، َوأََمتُهُ، َوَكاَن َحََلًَل لَهُ ُرْقيَةُ أَْبَدانِِهنا فِي اْلَحيَاِة َوتَْقبِي

، فَُكلُّ َذلَِك بَاٍق َعلَ  هُنا ى التاْحلِيِل فََمْن اداَعى تَْحِريَم َذلَِك بِاْلَمْوِت فَقَْوٌل بَاِطٍل إَلا َوَمسُّ

، َوََل َسبِيَل لَهُ إلَْيهِ   بِنَصٍّ

َجْت ِهَي  َج َحِريَمتَهَا، أَْو تََملاَكهَا، أَْو تََزوا ا إَذا تََزوا : فََحَراٌم َعلَْيِه اَِلطََِّلُع َعلَى -َوأَما

ُذ بُِرْقيَِة بََدِن َرُجلَْيِن َمًعا.بََدنَْيِهَما َمعً   ا، ِْلَناهُ َجَمَع بَْينَهَُما ،َوَكَذلَِك َحَراٌم َعلَى اْلَمْرأَِة التالَذُّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَمان وحماد بن أبي سليماَن ■ قول المؤلف هو قول : َمالٍِك، َوالشاافِِعيِّ

 والحسن وسليمان بن موسى .

لُهَا هَُو.)أبو حنيفة(تَُغسِّ ■   ُل اْلَمْرأَةُ َزْوَجهَا؛ ِْلَناهَا فِي ِعداٍة ِمْنهُ، َوََل يَُغسِّ
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ْحَمِن ْبِن ■  لُهَا.)عطاء و أَبِو َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرا لُهَا َزْوُجهَا إَذا لَْم يَِجْد َمْن يَُغسِّ يَُغسِّ

 َعْوٍف(

 -اآلثار:

 ُجُل أََحقُّ بُِغْسِل اْمَرأَتِِه.)صحيح(َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل: الرا ■ 

: أَناهُ َغساَل فَاِطَمةَ َمَع أَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيٍس.■   َعْن َعلِيٍّ

: أَناهَا  ُ َعْنهَا  -قال المؤلف: فَاْعتََرُضوا َعلَى َذلَِك بِِرَوايٍَة ََل تَِصحُّ اْغتََسلَْت  -َرِضَي َّللاا

َك، فَُدفِنَْت بَِذلَِك اْلُغْسِل.قَْبَل َمْوتِهَا َوأَْوَصْت أَ   َلا تَُحرا

ا ■  َعْن َمْسُروٍق قَاَل: َماتَْت اْمَرأَةٌ لُِعَمَر، فَقَاَل: أَنَا ُكْنت أَْولَى بِهَا إْذ َكانَْت َحياةً، فَأَما

 اآْلَن فَأَْنتُْم أَْولَى بِهَا.)صحيح(

ََلِة َعلَْيهَا، َوََل ِخََلَف  قال المؤلف: إناَما َخاطََب بَِذلَِك، أَْولِيَاَءهَا فِي إْدَخالِهَا اْلقَْبَر َوالصا

 فِي أَنا اْْلَْولِيَاَء ََل يَُجوُز لَهُْم َغْسلُهَا، َوَدلِيُل َذلَِك أَناهُ بِلَْفِظ ِخطَاِب اْلُمَذكاِر، َولَْو َخاطَبَ 

 .النَِّساَء لَقَاَل: أَْنتُنا أَْولَى بِهَا، َوُعَمُر ََل يَْلَحن

هَاتِِهنا ■  ُل نَِسائِي، َوأَُحوُل بَْينَهُنا َوبَْيَن أُما ْحَمِن ْبِن اْْلَْسَوِد قَاَل: إنِّي َْلَُغسِّ َعْن َعْبِد الرا

.)في إسناده الحجاج بن أرطأة(  َوبَنَاتِِهنا َوأََخَواتِِهنا

[م  909]َمْسأَلَةٌ َماَت بَْيَن نَِساٍء ََل َرُجَل َمَعُهنَّ

، أَْو َماتَْت اْمَرأَةٌ بَْيَن ِرَجاٍل ََل نَِساَء َمَعهُْم فَلَْو َما : -َت َرُجٌل بَْيَن نَِساٍء ََل َرُجَل َمَعهُنا

َجاُل اْلَمْرأَةَ َعلَى ثَْوٍب َكثِيٍف، يَُصبُّ اْلَماُء َعلَى َجِميِع  ُجَل َوَغساَل الرِّ َغساَل النَِّساُء الرا

ْمنَا، َوهَُو ُمْمِكٌن َكَما َذَكْرنَا بََِل اْلَجَسِد ُدوَن ُمبَاَشَرِة اْليَ  ِد، ِْلَنا اْلُغْسَل فَْرٌض َكَما قَدا

َض  ُمبَاَشَرٍة، فَََل يَِحلُّ تَْرُكهُ، َوََل َكَراهَةَ فِي َصبِّ اْلَماِء أَْصًَل ..َوََل يَُجوُز أَْن يَُعوِّ

َم ِمْن اْلُغْسِل إَلا ِعْنَد َعَدِم اْلَماِء فَ   قَطْ التايَمُّ

ِ »َعْن َمْكُحوٍل   ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َمانِ  -َصلاى َّللاا ضعيف مرسل() «)قَاَل: يُيَما

 َوأَبُو بَْكِر ْبُن َعيااٍش َضِعيٌف(

 -أقوال الفقهاء:

، َوقَتَاَدةَ والحسن والحكم بن عتيبة. ■ ْهِريِّ  قول المؤلف هو قول : الزُّ

ََلِة َعلَى اْلِجنَاَزِة[م]َمْسأَلَةٌ َرفْ   902ُع اْليََدْيِن فِي الصَّ

ِل تَْكبِيَرٍة فَقَْط؛ ِْلَناهُ لَْم يَأِْت بَِرفْ  ََلِة َعلَى اْلِجنَاَزِة إَلا فِي أَوا ِع َوََل تُْرفَُع اْليََداِن فِي الصا

؟  اْْلَْيِدي فِيَما َعَدا َذلَِك نَصٌّ
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ْن اْبِن َمْسُعوٍد، َواْبِن َعبااٍس َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوُسْفيَاَن َوُرِوَي ِمْثُل قَْولِنَا هََذا عَ 

 َوَصحا َعْن اْبِن ُعَمَر َرْفُع اْْلَْيِدي لُِكلِّ تَْكبِيَرٍة..

 991]َمْسأَلَةٌ َكانَْت أَْظفَاُر اْلَميِِّت َوافَِرةً أَْو َشاِربُهُ َوافِيًا أَْو َعانَتُهُ[م

أَْظفَاُر اْلَميِِّت َوافَِرةً، أَْو َشاِربُهُ َوافِيًا، أَْو َعانَتُهُ: أََخَذ ُكلا َذلَِك؛ ِْلَنا الناصا قَْد َوإِْن َكانَْت 

َوَرَد َوَصحا بِأَنا ُكلا َذلَِك ِمْن اْلفِْطَرِة، فَََل يَُجوُز أَْن يَُجهاَز إلَى َربِِّه تََعالَى إَلا َعلَى 

َت َعلَْيهَا.. َواْحتَجا بَْعُضهُْم بِأَْن قَاَل: فَإِْن َكاَن أَْقلََف أَيُْختَُن؟ قُْلنَا: نََعْم، اْلفِْطَرِة الاتِي َما

 فََكاَن َماَذا؟ َواْلِختَاُن ِمْن اْلفِْطَرِة..

 -اآلثار:

 َعْن أَبِي قََِلبَةَ: أَنا َسْعَد ْبَن أَبِي َوقااٍص َحلََق َعانَةَ َميٍِّت.)صحيح(■ 

 990]َمْسأَلَةٌ إْدَخاُل اْلَميِّت اْلقَْبَر[م

ا ِمْن اْلقِْبلَِة، أَْو ِمْن ُدبُِر اْلقِْبلَِة، أَْو ِمْن قِبَِل َرْأسِ  ِه أَْو َويُْدَخُل اْلَميُِّت اْلقَْبَر َكْيَف أَْمَكَن، إما

 ِمْن قِبَِل ِرْجلَْيِه، إْذ ََل نَصا فِي َشْيٍء ِمْن َذلَِك.

 ْن َعلِيٍّ أَناهُ أَْدَخَل يَِزيَد ْبَن اْلُمَكفاِف ِمْن قِبَِل اْلقِْبلَِة.َوقَْد َصحا عَ 

 َوَعْن اْبِن اْلَحنَفِياِة: أَناهُ أَْدَخَل اْبَن َعبااٍس ِمْن قِبَِل اْلقِْبلَِة.

 ِ ِ ْبِن َزْيٍد اْْلَْنَصاِريِّ َصاِحِب َرُسوِل َّللاا ُ  -َوَصحا َعْن َعْبِد َّللاا أَناهُ  - َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

 أَْدَخَل اْلَحاِرَث اْلَخاِرفِيا ِمْن قِبَِل ِرْجلَْي اْلقَْبِر.

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوَرَوى قَْوٌم ُمْرَسََلٍت ََل تَِصحُّ فِي إْدَخاِل النابِيِّ  : فََعْن إْبَراِهيَم -َصلاى َّللاا

 :  « .أُْدِخَل ِمْن قِبَِل اْلقِْبلَةِ  -الساََلُم  َعلَْيهِ  -أَناهُ »الناَخِعيِّ

نَاِد، َوُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ:   -َعلَْيِه الساََلُم  -أَناهُ »َوَعْن َربِيَعةَ، َويَْحيَى ْبِن َسِعيٍد، َوأَبِي الزِّ

ْجلَْينِ   « .أُْدِخَل ِمْن قِبَِل الرِّ

ةٌ  ؟ ِْلَناهُ لَْيَس فِيِه َمْنٌع  َوُكلُّ هََذا لَْو َصحا لَْم تَقُْم بِِه ُحجا فِي اْلُوُجوِب، فََكْيَف َوهَُو ََل يَِصحُّ

ا ِسَواهُ.  ِمما

 999]َمْسأَلَةٌ التََّزاُحُم َعلَى النَّْعِش[م

ِ »َوََل يَُجوُز التاَزاُحُم َعلَى الناْعِش، ِْلَناهُ بِْدَعةٌ لَْم تَُكْن قَْبُل، َوقَْد  لاى صَ  -أََمَر َرُسوُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ْفقِ  -َّللاا  « .بِالرِّ

 -اِلحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن النابِيِّ ■  ْفَق يُْحَرْم اْلَخْيرَ »قَاَل:  -َصلاى َّللاا  )صحيح(« َمْن يُْحَرْم الرِّ
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َوارِ ■  هَُو ُحَرْيُث ْبُن َحسااَن اْلَعَدِويُّ  َعْن قَتَاَدةَ: أَناهُ قَاَل: َشِهْدت ِجنَاَزةً فِيهَا أَبُو السِّ

ٍد  َواِر: أَتََرْوَن هَُؤََلِء أَْفَضَل أَْو أَْصَحاَب ُمَحما ِريِر، فَقَاَل أَبُو السِّ  -فَاْزَدَحُموا َعلَى السا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ُجُل ِمْنهُْم إَذا َرأَى َمْحَمًَل َحَمَل، َوإَِلا -َصلاى َّللاا  اْعتََزَل َولَْم يُْؤِذ ؟ َكاَن الرا

 أََحًدا.)صحيح(

 ٦٨٣]َمْسأَلَةٌ فََواُت بَْعِض التاْكبِيَراِت َعلَى اْلِجنَاَزِة[م

َماِم، فَإِ  َذا َوَمْن فَاتَهُ بَْعُض التاْكبِيَراِت َعلَى اْلِجنَاَزِة َكباَر َساَعةَ يَأْتِي، َوََل يَْنتَِظُر تَْكبِيَر اْْلِ

َماُم  أَتَما هَُو َما بَقَِي ِمْن التاْكبِيِر، يَْدُعو بَْيَن تَْكبِيَرٍة َوتَْكبِيَرٍة َكَما َكاَن يَْفَعُل َمَع َسلاَم اْْلِ

 ِ َماِم، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْْلِ ََلِة أَْن يَُصلَِّي َما  -َصلاى َّللاا فِيَمْن أَتَى إلَى الصا

تِِه، ََل ِمْن  أَْدَرَك َويُتِما َما فَاتَهُ، َوهَِذِه َصََلةٌ، َوَما َعَدا هََذا فَقَْوٌل فَاِسٌد ََل َدلِيَل َعلَى ِصحا

ِ تََعالَى التاْوفِيُق. -نَصٍّ َوََل قِيَاٍس َوََل قَْوِل َصاِحٍب   َوبِاَّلَلا

 ]ِكتَاُب اَِلْعتَِكاِف[

 999]َمْسأَلَةٌ اْعتَِكاُف يَْوٍم ُدوَن لَْيلٍَة َولَْيلٍَة ُدوَن يَْوٍم[م 

ِ َعزا َوَجلا َساَعةً فََما فَْوقَهَا،  ِب إلَى َّللاا قَاَمةُ فِي اْلَمْسِجِد بِنِياِة التاقَرُّ اَِلْعتَِكاُف: هَُو اْْلِ

ُجُل، أَْو  لَْيًَل، أَْو نَهَاًراٌ َويَُجوُز اْعتَِكاُف يَْوٍم ُدونَ  لَْيلٍَة، َولَْيلٍَة ُدوَن يَْوٍم، َوَما أََحبا الرا

ِ تََعالَى: }َوَل تُبَاِشُروهُنا َوأَْنتُْم َعاِكفُوَن فِي اْلَمَساِجِد{ -اْلَمْرأَةُ، بُْرهَاُن َذلَِك  : قَْوُل َّللاا

قَاَمةُ، قَ ٥٩٤]البقرة:  اَل تََعالَى: }َما هَِذِه التاَماثِيُل [ .. َواَِلْعتَِكاُف فِي لَُغِة اْلَعَرِب: اْْلِ

[ بَِمْعنَى ُمقِيُموَن ُمتََعبُِّدوَن لَهَا. فَإِْذ ََل َشكا فِي ١٨الاتِي أَْنتُْم لَهَا َعاِكفُوَن{ ]اْلنبياء: 

ِب إلَْيِه: اْعتَِكاٌف، َوعُ  ِ تََعالَى بِنِياِة التاقَرُّ ُكوٌف فَإِْذ ََل َشكا فِي هََذا، فَُكلُّ إقَاَمٍة فِي َمْسِجٍد َّلِلا

ا قَلا ِمْن اْْلَْزَماِن أَْو َكثَُر، إْذ لَْم يَُخصا اْلقُْرآَن  هََذا، فَاَِلْعتَِكاُف يَقَُع َعلَى َما َذَكْرنَا ِمما

ناةَ َعَدًدا ِمْن َعَدٍد، َوََل َوْقتًا ِمْن َوْقٍت، َوُمداِعي َذلَِك ُمْخِطٌئ؛ ِْلَناهُ قَائِلٌ  بََِل بُْرهَاٍن..  َوالسُّ

فَإِْن قِيَل: قَْد َجاَء َعْن َعائَِشةَ، َواْبِن َعبااٍس، َواْبِن ُعَمَر: ََل اْعتَِكاَف إَلا بَِصْوٍم، َوهََذا 

ْن َذَكْرت: ََل اْعتَِكاَف أَقَلا   ِخََلٌف لِقَْوِل يَْعلَى؟ قُْلنَا: لَْيَس َكَما تَقُوُل، ِْلَناهُ لَْم يَأِْت قَطُّ َعما

ْوَم َواِجٌب فِي َحاِل اَِلْعتَِكاِف فَقَْط، َوََل يَْمتَنُِع  ِمْن يَْوٍم َكاِمٍل، إناَما َجاَء َعْنهُْم: أَنا الصا

 أَْن يَْعتَِكَف اْلَمْرُء َعلَى هََذا َساَعةً فِي يَْوٍم هَُو فِيِه َصائٌِم..

 -أقوال الفقهاء:

و يَْعلَى ْبِن أَُمياةَ وهو صحابي وعطاء قول المؤلف هو قول: ُسَوْيد ْبِن َغفَلَةَ ■

 والشافعي وأبي سليمان.

 الصيام شرط في صحة اَلعتكاف فَل يعتكف إَل صائم.)محمد بن الحسن(■

 ََل يَُجوُز اَِلْعتَِكاُف أَقَلا ِمْن يَْوٍم.)أبو حنيفة(■ 

قَاَل: ََل اْعتَِكاَف أَقَلا ِمْن َعْشِر لَيَاٍل ، ََل اْعتَِكاَف أَقَلا ِمْن يَْوٍم َولَْيلٍَة. )مالك ثُما َرَجَع وَ ■ 

 َولَهُ قَْوٌل: ََل اْعتَِكاَف أَقَلا ِمْن َسْبِع لَيَاٍل، ِمْن اْلُجُمَعِة إلَى اْلُجُمَعِة(

 -اِلحاديث واآلثار:
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ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلامَ  -أَنا َرُسوَل َّللاا َكاَن يَْعتَِكُف اْلَعْشَر  - َصلاى َّللاا

قَاَل: َمْن َكاَن اْعتََكَف َمِعي فَْليَْعتَِكْف  -َعلَْيِه الساََلُم  -اْْلَْوَسطَ ِمْن َرَمَضاَن، َوأَناهُ 

 صحيح(«)اْلَعْشَر اْْلََواِخرَ 

ِ، إنِّي نََذْرُت فِي الْ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ■  َجاِهلِياِة أَْن أَْعتَِكَف قَاَل ُعَمُر: يَا َرُسوَل َّللاا

 صحيح(«)لَْيلَةً فِي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم؟ قَاَل: فَأَْوِف بِنَْذِركَ 

بِاْْلَْمِر بِاْلَوفَاِء بِالناْذِر فِي اَِلْعتَِكاِف، َولَْم  -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: فَهََذا ُعُموٌم ِمْنهُ 

 داةً ِمْن ُمداٍة، فَبَطََل قَْوٌل َخالََف قَْولَنَا ..مُ  -َعلَْيِه الساََلُم  -يَُخصا 

 999َمْسأَلَةٌ َصْوُم اْلُمْعتَِكف[م

ْوُم ِمْن ُشُروِط اَِلْعتَِكاِف، لَِكْن إْن َشاَء اْلُمْعتَِكُف َصاَم َوإِْن َشاَء لَْم يَُصْم.  َولَْيَس الصا

َوأَيااِم التاْشِريِق: َحَسٌن ،َوَكَذلَِك اْعتَِكاُف: لَْيلٍَة بََِل َواْعتَِكاُف: يَْوِم اْلفِْطِر َويَْوِم اْْلَْضَحى، 

ُ يَْوٍم، َويَْوٍم بََِل لَْيلٍَة.. َشِغَب َمْن قَلاَد اْلقَائِلِيَن بِأَناهُ ََل اْعتَِكاَف إَلا بَِصْوٍم بِأَْن قَالُوا: قَ  اَل َّللاا

ُ لَُكْم َوُكلُوا َواْشَربُوا َحتاى يَتَبَياَن لَُكُم اْلَخْيطُ تََعالَى: }فَاآلَن بَاِشُروهُنا َواْبتَُغوا مَ  ا َكتََب َّللاا

يَاَم إِلَى اللاْيِل َوَل تُبَاِشُروهُنا َوأَْنتُمْ  وا الصِّ  اْلَْبيَُض ِمَن اْلَخْيِط اْلَْسَوِد ِمَن اْلفَْجِر ثُما أَتِمُّ

 [ .٥٩٤َعاِكفُوَن فِي اْلَمَساِجِد{ ]البقرة: 

ْوِم، فََوَجَب أَْن ََل يَُكوَن اَِلْعتَِكاُف إَلا قَا ُ تََعالَى اَِلْعتَِكاَف إْثَر ِذْكِرِه لِلصا لُوا: فََذَكَر َّللاا

 بَِصْوٍم.

ْقَحاِم فِيِه َما لَيْ  ِ تََعالَى، َواْْلِ ٍد: َما ُسِمَع بِأَْقبََح ِمْن هََذا التاْحِريِف لَِكََلِم َّللاا  سَ قَاَل أَبُو ُمَحما

ِ تََعالَى َشِريَعةً إْثَر ِذْكِرِه أُْخَرى ُموِجبَةٌ َعْقَد  فِيِه َوَما َعلَِم قَطُّ ُذو تَْميِيٍز: أَنا ِذْكَر َّللاا

إْحَداهَُما بِاْْلُْخَرى.. َوأَْيًضا: فَإِنا ُخُصوَمنَا ُمْجِمُعوَن َعلَى أَنا اْلُمْعتَِكَف: هَُو بِاللاْيِل 

بِالناهَاِر، َوهَُو بِاللاْيِل َغْيُر َصائٍِم ،فَلَْو َصحا لَهُْم هََذا اَِلْستِْدََلل لََوَجَب  ُمْعتَِكٌف َكَما هُوَ 

 أَْن ََل يُْجِزَئ اَِلْعتَِكاُف إَلا بِالناهَاِر..

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَْحَمَد ْبنِ ■  قول المؤلف َبأنه ليس الصوم من شروط اَلعتكاف هَُو قَْول:ُ الشاافِِعيِّ

 َحْنبٍَل، َوأَبِي ُسلَْيَماَن وعمر بن عبد العزيز وعطاء والنخعي والحسن.

، َوَمالٌِك، َواللاْيث ■  ََل اْعتَِكاَف إَلا بَِصْوٍم.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوُسْفيَاُن، َواْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ

 والزهري وعروة بن الزبير واختلف فيه عن: طاوس وابن عباُس(

 -اِلحاديث واآلثار:

إنا ُعَمَر َجَعَل َعلَْيِه فِي اْلَجاِهلِياِة أَْن يَْعتَِكَف لَْيلَةً أَْو يَْوًما ِعْنَد »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ■ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلَكْعبَِة، فََسأََل النابِيا  ِ «)فَقَاَل: اْعتَِكْف َوُصمْ  -َصلاى َّللاا ضعيف() َعْبَد َّللاا

َمْجهُوٌل َوََل يُْعَرُف هََذا اْلَخبَُر ِمْن ُمْسنَِد َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر أَْصًَل، َوَما نَْعِرُف  ْبَن بَُدْيلٍ 

 لَِعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر َعْن اْبِن ُعَمَر َحِديثًا ُمْسنًَدا إَلا ثَََلثَةً، لَْيَس، هََذا ِمْنهَا(

ِ  َكانَ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا إَذا أََراَد أَْن  -َصلاى َّللاا

ةً أَْن يَْعتَِكَف فِي اْلَعْشِر  يَْعتَِكَف َصلاى اْلفَْجَر ثُما َدَخَل ُمْعتََكفَهُ، قَالَْت: َوإِناهُ أََراَد َمرا

ا َرأَْيُت َذلَِك أََمْرُت بِبِنَائِي اْْلََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن، قَالَْت: فَأََمَر بِبِنَائِِه فَضُ  ِرَب فَلَما
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ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَُضِرَب، َوأََمَر َغْيِري ِمْن أَْزَواِج النابِيِّ  ا  -َصلاى َّللاا بِبِنَائِِهنا فَُضِرَب، فَلَما

َض، َوأََمَر َصلاى اْلفَْجَر نَظََر إلَى اْْلَْبنِيَِة، فَقَاَل: َما هََذا؟ آْلبِرا تُِرْدنَ  ؟ فَأََمَر بِبِنَائِِه فَقُوِّ

َر اَِلْعتَِكاَف إلَى اْلَعْشِر اْْلَُوِل، يَْعنِي ِمْن  ْضَن ثُما أَخا أَْزَواَجهُ بِأَْبنِيَتِِهنا فَقَوا

الٍ   صحيح(«)َشوا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: فَهََذا َرُسوُل َّللاا اْلَعْشَر اْْلَُوَل ِمْن  قَْد اْعتََكفَ  -َصلاى َّللاا

اٍل َوفِيهَا يَْوُم اْلفِْطِر، َوََل َصْوَم فِيِه.  َشوا

ُ  -نََذْرُت نَْذًرا فِي اْلَجاِهلِياِة فََسأَْلُت النابِيا »َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن ُعَمَر قَاَل ■  َصلاى َّللاا

 صحيح(«)أُوفَِي بِنَْذِري بَْعَدَما أَْسلَْمُت، فَأََمَرنِي أَنْ  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

َعْن ِمْقَسٍم: أَنا َعلِي ًا، َواْبَن َمْسُعوٍد قَاََل َجِميًعا: اْلُمْعتَِكُف لَْيَس َعلَْيِه َصْوٌم إَلا أَْن ■ 

 يَْشتَِرطَ َذلَِك َعلَى نَْفِسِه.

ْن يَْجَعلَهُ َعلَى نَْفِسِه. عن طَاُوٍس: َكاَن اْبُن َعبااٍس ََل يََرى َعلَى اْلُمْعتَِكِف ِصيَاًما إَلا أَ ■

 قَاَل َعطَاٌء: َذلَِك َرْأيِي.

 َعْن اْبِن َعبااٍس، َواْبِن ُعَمَر قَاََل َجِميًعا: ََل اْعتَِكاَف إَلا بَِصْوٍم.■ 

نَا َماتَْت َوَعلَْيهَا اْعتَِكا■ ■ ِ ْبِن ُعْتبَةَ يَقُوُل: إنا أُما ِ ْبَن َعْبِد َّللاا ٌف، فََسأَْلت عن ُعبَْيَد َّللاا

 اْبَن َعبااٍس؟ فَقَاَل: اْعتَِكْف َعْنهَا َوُصْم.

ْوُم.■   َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: َمْن اْعتََكَف فََعلَْيِه الصا

ناةُ َعلَى اْلُمْعتَِكِف ََل يَُعوُد َمِريضً ■  ا، َوََل َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَناهَا " قَالَْت: السُّ

يَْشهَُد ِجنَاَزةً، َوََل يََمسُّ اْمَرأَةً َوََل يُبَاِشُرهَا، َوََل يَْخُرُج لَِحاَجٍة إَلا لَِما ََل بُدا ِمْنهُ َوََل 

 اْعتَِكاَف إَلا بَِصْوٍم، َوََل اْعتَِكاَف إَلا فِي َمْسِجٍد َجاِمٍع.

ا يَلِي ِمنًى.عن عطاء :أَنا َعائَِشةَ نََذَرْت ِجَواًرا فِي جُ ■   وِد ثَبِيٍر ِمما

َعْن َعطَاِء ْبِن أَبِي َربَاٍح: أَنا اْبَن ُعَمَر َكاَن إَذا اْعتََكَف َضَرَب فُْسطَاطًا، أَْو ِخبَاًء ■ 

 يَْقِضي فِيِه َحاَجتَهُ، َوََل يُِظلُّهُ َسْقُف بَْيٍت.

 999]َمْسأَلَةٌ ُمبَاَشَرةُ اْلَمْرأَِة َحال اعتكافه[م

ُجِل فِي َحاِل اَِلْعتَِكاِف بَِشْيٍء ِمْن  ُجِل ُمبَاَشَرةُ اْلَمْرأَِة، َوََل لِْلَمْرأَِة ُمبَاَشَرةُ الرا يَِحلُّ لِلرا

ةً، فَهَُو ُمبَاٌح، َولَهُ إْخَراُج َرْأِسِه ِمْن  اْلِجْسِم، إَلا فِي تَْرِجيِل اْلَمْرأَِة لِْلُمْعتَِكِف َخاصا

ِ تََعالَى: }َوَل تُبَاِشُروهُنا َوأَْنتُْم َعاِكفُوَن فِي اْلَمَساِجِد{ اْلَمْسِجِد لِلتارْ  ِجيِل لِقَْوِل َّللاا

 [ .٥٩٤]البقرة: 

َد َما نُِهَي َعْنهُ ِمْن ُعُموِم اْلُمبَاَشَرِة  فَلَْم يَْعتَِكْف َكَما  -َذاِكًرا َِلْعتَِكافِِه  -فََصحا أَنا َمْن تََعما

 تَِكاَف لَهُ، فَإِْن َكاَن نَْذًرا قََضاهُ، َوإَِلا فَََل َشْيَء َعلَْيِه.أُِمَر، فَََل اعْ 

ِ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا يُْخِرُج  -َصلاى َّللاا

لُهُ َوأَنَ  فََخَرَج هََذا الناْوُع ِمْن « . ا َحائِضٌ َرْأَسهُ ِمْن اْلَمْسِجِد َوهَُو ُمْعتَِكٌف، فَأَُرجِّ

ِ َعزا َوَجلا  ِ التاْوفِيُق. -اْلُمبَاَشَرِة ِمْن ُعُموِم نَْهِي َّللاا  َوبِاَّلَلا

 999]َمْسأَلَةٌ اْلُمْعتَِكف إَذا اْشتََرطَ ُمبَاًحا[م

ُخُروِج لَهُ، ِْلَناهُ بَِذلَِك إناَما اْلتََزَم َوَجائٌِز لِْلُمْعتَِكِف أَْن يَْشتَِرطَ َما َشاَء ِمْن اْلُمبَاِح َوالْ 
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اَِلْعتَِكاَف فِي ِخََلِل َما اْستَْثنَاهُ، َوهََذا ُمبَاٌح لَهُ، أَْن يَْعتَِكَف إَذا َشاَء، َويَْتُرَك إَذا َشاَء، 

 لَْم يقض..ِْلَنا اَِلْعتَِكاَف طَاَعةٌ، َوتَْرُكهُ ُمبَاٌح، فَإِْن أَطَاَع أُِجَر، َوإِْن تََرَك 

 999]َمْسأَلَةٌ ُكلُّ فَْرٍض َعلَى اْلُمْسلِِم فَإِنَّ اَِلْعتَِكاَف ََل يَْمنَُع ِمْنهُ[م

َوُكلُّ فَْرٍض َعلَى اْلُمْسلِِم فَإِنا اَِلْعتَِكاَف ََل يَْمنَُع ِمْنهُ، َوَعلَْيِه أَْن يَْخُرَج إلَْيِه، َوََل يَُضرُّ 

ْنَساِن، ِمْن اْلبَْوِل َواْلَغائِِط َوَغْسِل الناَجاَسِة، َذلَِك بِاْعتَِكافِِه، َوَكَذلِ  َك يَْخُرُج لَِحاَجِة اْْلِ

اٍم.  اٍم أَْو فِي َغْيِر َحما َوُغْسِل اَِلْحتََِلِم، َوُغْسِل اْلُجُمَعِة، َوِمْن اْلَحْيِض، إْن َشاَء فِي َحما

ُد َعلَى أَْكثَِر ِمْن تََماِم ُغْسلِِه،   َوقََضاِء َحاَجتِِه، فَإِْن فََعَل بَطََل اْعتَِكافُهُ َوََل يَتََردا

َغْيِر  َوَكَذلَِك يَْخُرُج َِلْبتِيَاِع َما ََل بُدا لَهُ َوِْلَْهلِِه ِمْنهُ، ِمْن اْْلَْكِل َواللِّبَاِس، َوََل يَتََرداُد َعلَى

أَْن يَُشيَِّع أَْهلَهُ إلَى َمْنِزلِهَا ،َوإِناَما يُْبِطُل  َذلَِك، فَإِْن تََرداَد بََِل َضُروَرٍة: بَطََل اْعتَِكافُهُ، َولَهُ 

َلِة ِمْن يَْوِم  اَِلْعتَِكاَف: ُخُروُجهُ لَِما لَْيَس فَْرًضا َعلَْيِه.. َقَاَل تََعالَى: }إَِذا نُوِدَي لِلصا

ِ َوَذُروا اْلبَْيَع{ ]الجمعة:  اَل تََعالَى: }َوَل يَأَْب [ َوقَ ٨اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا إِلَى ِذْكِر َّللاا

هََداُء إَِذا َما ُدُعوا{ ]البقرة:   [ .٨٩٨الشُّ

 [ .٤٥َوقَاَل تََعالَى: }اْنفُِروا ِخفَافًا َوثِقَاَل{ ]التوبة: 

ا فَهَِذِه فََرائُِض ََل يَِحلُّ تَْرُكهَا لَِِلْعتَِكاِف، َوبََِل َشكٍّ ِعْنَد ُكلِّ ُمْسلٍِم أَنا ُكلا َمْن أَداى مَ 

ُ تََعالَى َعلَْيِه فَهَُو ُمْحِسٌن..فَفََرَض َعلَى اْلُمْعتَِكِف أَْن يَْخُرَج لِِعيَاَدِة اْلَمِريِض  اْفتََرَض َّللاا

ةً َواِحَدةً، يَْسأَُل َعْن َحالِِه َواقِفًا َويَْنَصِرُف ِْلَنا َما َزاَد َعْن هََذا فَلَْيَس ِمْن اْلفَْرِض،  َمرا

ْطِويٌل، فَهَُو يُْبِطُل اَِلْعتَِكاَف ،َوَكَذلَِك يَْخُرُج لُِشهُوِد اْلِجنَاَزِة، فَإَِذا َصلاى َوإِناَما هَُو تَ 

َعلَْيهَا اْنَصَرَف، ِْلَناهُ قَْد أَداى اْلفَْرَض، ..َوفَْرٌض َعلَْيِه: أَْن يَْخُرَج إَذا ُدِعَي، فَإِْن َكاَن 

 َعا َواْنَصَرَف، َوََل يَِزْد َعلَى َذلِكَ َصائًِما بَلََغ إلَى َداِر الدااِعي َودَ 

َل اْلُخْطبَِة، فَإَِذا َسلاَم َرَجَع،  َوفَْرٌض َعلَْيِه: أَْن يَْخُرَج إلَى اْلُجُمَعِة بِِمْقَداِر َما يُْدِرُك أَوا

ى أَنا فِي اْلَوْقِت فَإِْن َزاَد َعلَى َذلَِك َخَرَج ِمْن اَِلْعتَِكاِف، فَإِْن َخَرَج َكَما َذَكْرنَا ثُما َرأَ 

 فُْسَحةً فَإِْن َعلَِم أَناهُ إْن َرَجَع إلَى ُمْعتََكفِِه ثُما َخَرَج أَْدَرَك اْلُخْطبَةَ فََعلَْيِه أَْن يَْرِجَع، َوإَِلا 

ِ تََعالَى: }َوَما َجعَ  ُجوِع َحَرٌج، لِقَْوِل َّللاا َل َعلَْيُكْم فِي فَْليَتََماَد، َوَكَذلَِك إْن َكاَن َعلَْيِه فِي الرُّ

يِن ِمْن َحَرٍج{ ]الحج:   [ .٤٩الدِّ

هََداءَ  َ تََعالَى أََمَر الشُّ بِأَْن  َوَكَذلَِك يَْخُرُج لِلشاهَاَدِة إَذا ُدِعَي َسَواٌء قَبَِل أَْو لَْم يَْقبَْل؛ ِْلَنا َّللاا

ا ََل  [ ٦٤يَْقبَُل }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي ًا{ ]مريم:  ََل يَأْبَْوا إَذا ُدُعوا، َولَْم يَْشتَِرْط َمْن يَْقبَُل ِمما

َد: بَطََل اْعتَِكافُهُ. ُد، فَإِْن تََردا  إَذا أَدااهَا َرَجَع إلَى ُمْعتََكفِِه َوََل يَتََردا

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول أهل الظاهر والنخعي وسعيد بن جبير وقتادة وأبي سلمة بن ■

 والثوري والحسن بن حي.عبد الرحمن بن عوف 

ََل يَُعوُد اْلُمْعتَِكُف َمِريًضا، َوََل يَْشهَُد اْلِجنَاَزةَ.)قول ُمَجاِهٍد، َوَعطَاٍء، َوُعْرَوةَ، ■ 

ْهِريِّ ، َوهَُو قَْوُل َمالٍِك، َواللاْيِث ،وقَاَل َمالٌِك: ََل يَْخُرُج إلَى اْلُجُمَعِة(  َوالزُّ

َمِريَض، َوََل أَْن يَْشهََد اْلِجنَاَزةَ، َولَهُ أَْن يَْخُرَج إلَى اْلُجُمَعِة بِِمْقَداِر لَْيَس لَهُ أَْن يَُعوَد الْ ■ 

َما يَُصلِّي ِستا َرَكَعاٍت قَْبَل اْلُخْطبَِة، َولَهُ أَْن يَْبقَى فِي اْلَجاِمِع بَْعَد َصََلِة اْلُجُمَعِة ِمْقَداَر 
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هُ َشْيٌء، فَإِْن َخَرَج َما يَُصلِّي ِستا َرَكَعاٍت، فَإِْن بَقِ  َي أَْكثََر، أَْو َخَرَج ِْلَْكثََر لَْم يَُضرا

 لِِجنَاَزٍة، أَْو لِِعيَاَدِة َمِريٍض: بََطَل اْعتَِكافُهُ.)أبو حنيفة(

لا لَْم لَهُ أَْن يَْخُرَج لُِكلِّ َذلَِك، فَإِْن َكاَن ِمْقَداُر لُْبثِِه فِي ُخُروِجِه لَِذلَِك نِْصَف يَْوٍم فَأَقَ ■ 

يَُضرا اْعتَِكافَهُ َذلَِك، فَإِْن َكاَن أَْكثََر ِمْن نِْصِف يَْوٍم: بَطََل اْعتَِكافُهُ.)أبو يوسف ومحمد 

 بن الحسن(

 -اِلحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا أَبَا هَُرْيَرةَ قَاَل: َسِمْعت َرُسوَل َّللاا ْلُمْسلِِم َحقُّ ا»يَقُوُل:  -َصلاى َّللاا

َعلَى اْلُمْسلِِم َخْمٌس: َردُّ الساََلِم، َوِعيَاَدةُ اْلَمِريِض، َواتِّبَاُع اْلَجنَائِِز، َوإَِجابَةُ الداْعَوِة، 

 صحيح(«)َوتَْشِميُت اْلَعاِطسِ 

ِ »َعْن َصفِياةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت ■  ُ َعلَْيِه وَ  -َكاَن َرُسوُل َّللاا ُمْعتَِكفًا  -َسلاَم َصلاى َّللاا

ْثتُهُ، ثُما قُْمُت فَاْنقَلَْبُت، فَقَاَم َمِعي لِيَْقلِبَنِي َوَكاَن َمْسَكنُهَا فِ  ي َداِر فَأَتَْيتُهُ أَُزوُرهُ لَْيًَل، فََحدا

 «أَُساَمةَ 

ُجُل فَْليَْشهَْد َعْن َعاِصِم ْبِن َضُمَرةَ قَاَل: قَاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب: إَذا اْعتََكَف الرا ■ 

 اْلُجُمَعةَ َوْليَْحُضْر اْلِجنَاَزةَ َوْليَُعْد اْلَمِريَض َوْليَأِْت أَْهلَهُ يَأُْمُرهُْم بَِحاَجتِِه َوهَُو قَائٌِم.

ِ ْبِن يََساٍر ِ: أَنا َعلِيا ْبَن أَبِي طَالٍِب أََعاَن اْبَن أُْختِِه َجْعَدةَ ْبَن هُبَْيَرةَ ■   عن َعْبِد َّللاا

بَِسْبِعِمائَِة ِدْرهٍَم ِمْن َعطَائِِه أَْن يَْشتَِرَي بِهَا َخاِدًما، فَقَاَل: إنِّي ُكْنت ُمْعتَِكفًا، فَقَاَل لَهُ 

وِق فَاْبتَْعت؟ : َوَما َعلَْيك لَْو َخَرَجْت إلَى السُّ  َعلِيٌّ

ِريَض ِمْن أَْهلِهَا إَذا َكانَْت ُمْعتَِكفَةً إَلا َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن: أَناهَا َكانَْت ََل تَُعوُد اْلمَ ■ 

ةٌ.  َوِهَي َمارا

 992]َمْسأَلَةٌ يَْعَمُل اْلُمْعتَِكُف فِي اْلَمْسِجِد ُكلَّ َما أُبِيَح لَهُ[م

طَلَِب اْلِعْلِم  َويَْعَمُل اْلُمْعتَِكُف فِي اْلَمْسِجِد ُكلا َما أُبِيَح لَهُ ِمْن ُمَحاَدثٍَة فِيَما ََل يَْحُرُم، َوِمنْ 

ٍج َوَغْيِر َذلَِك  ، َونَْسٍخ، َوبَْيٍع َوِشَراٍء، َوتََزوُّ أَيِّ ِعْلٍم َكاَن، َوِمْن ِخيَاطٍَة، َوِخَصاٍم فِي َحقٍّ

قَاَمةُ َكَما َذَكْرنَا، فَهَُو إَذا فََعَل َذلَِك فِي اْلَمْسجِ  ِد ََل يَتََحاَش َشْيئًا، ِْلَنا اَِلْعتَِكاَف: هَُو اْْلِ

 فَلَْم يَْتُرْك اَِلْعتَِكاَف..

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن؟ َولَْم يََر َذلَِك َمالٌِك.■  قول المؤلف هَُو قَْوُل: أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشاافِِعيِّ

 991]َمْسأَلَةٌ ُخُروُج اْلُمْعتَِكِف َعْن اْلَمْسِجِد لَِغْيِر َحاَجٍة[م

اَف َشْيٌء إَلا ُخُروُجهُ َعْن اْلَمْسِجِد لَِغْيِر َحاَجٍة َعاِمًدا َذاِكًرا، ِْلَناهُ قَْد َوََل يُْبِطُل اَِلْعتِكَ 

ِ تََعالَى: }َوَل  فَاَرَق اْلُعُكوَف َوتََرَكهُ، َوُمبَاَشَرةُ اْلَمْرأَِة فِي َغْيِر التاْرِجيِل، لِقَْوِل َّللاا

 [ .٥٩٤َمَساِجِد{ ]البقرة: تُبَاِشُروهُنا َوأَْنتُْم َعاِكفُوَن فِي الْ 

ِ تََعالَى  ُد َمْعِصيَِة َّللاا ُ تََعالَى إلَْيِه  -َوتََعمُّ أَيِّ َمْعِصيٍَة َكانَْت، ِْلَنا اْلُعُكوَف الاِذي نََدَب َّللاا

ْسََلِم فِي أَنا  َ تََعالَى  هَُو الاِذي ََل يَُكوُن َعلَى َمْعِصيٍَة، َوََل َشكا ِعْنَد أََحٍد ِمْن أَْهِل اْْلِ َّللاا

َم اْلُعُكوَف َعلَى اْلَمْعِصيَِة فََمْن َعَكَف فِي اْلَمْسِجِد َعلَى َمْعِصيٍَة فَقَْد تََرَك اْلُعُكوَف  َحرا

 َعلَى الطااَعِة فَبَطََل ُعُكوفُهُ 
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 اْلقُْبلَةُ تُْبِطُل اَِلْعتَِكافَ  َوهََذا ُكلُّهُ قَْوُل أَبِي ُسلَْيَماَن، َوأََحُد قَْولَْي الشاافِِعيِّ َوقَاَل َمالٌِك:

 َوقَاَل أَبُو َحنِيفَةَ: ََل يُْبِطُل اَِلْعتَِكاَف ُمبَاَشَرةٌ َوََل قُْبلَةٌ إَلا أَْن يَْنِزَل..

 990/999]َمْسأَلَةٌ اْلُمْعتَِكف إَذا َعَصى نَاِسيًا أَْو َخَرَج ِمْن اْلَمْسِجد نَاِسيًا[م

: -َخَرَج نَاِسيًا، أَْو ُمْكَرهًا، أَْو بَاَشَر، أَْو َجاَمَع نَاِسيًا، أَْو ُمْكَرهًا َوَمْن َعَصى نَاِسيًا، أَْو 

ْن فَاَِلْعتَِكاُف تَامٌّ ََل يَْكَدُح ُكلُّ َذلَِك فِيِه َشْيئًا، ِْلَناهُ لَْم يَْعِمْد إْبطَاَل اْعتَِكافِِه َوقَْد َصحا عَ 

ُ َعلَْيِه َوآ -النابِيِّ  تِي اْلَخطَأُ َوالنِّْسيَاُن َوَما » -لِِه َوَصْحبِِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا ُرفَِع َعْن أُما

 « .اُْستُْكِرهُوا َعلَْيهِ 

ُن فِي اْلِمْئَذنَِة إْن َكاَن بَابُهَا فِي اْلَمْسِجِد أَْو فِي َصْحنِِه، َويَْصَعُد َعلَى ظَْهِر  َويَُؤذِّ

ْلَمْسِجِد، فَإِْن َكاَن بَاُب اْلِمْئَذنَِة َخاِرَج اْلَمْسِجِد بَطََل اْعتَِكافُهُ اْلَمْسِجِد، ِْلَنا ُكلا َذلَِك ِمْن ا

َد َذلَِك؟  إْن تََعما

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن ، َوقَاَل أَبُو َحنِيفَةَ: ََل يَْبطُُل.  َوهَُو قَْوُل َمالٍِك، َوالشاافِِعيِّ

ُمفَاَرقَةٌ لِْلُعُكوِف َوتَْرٌك لَهُ،  -قَلا أَْو َكثَُر  -ِد َوهََذا َخطَأٌ؛ ِْلَنا اْلُخُروَج َعْن اْلَمْسجِ 

 َوالتاْحِديُد فِي َذلَِك بَِغْيِر نَصٍّ بَاِطٌل..

 999]َمْسأَلَةٌ اَِلْعتَِكاُف َجائٌِز فِي ُكلِّ َمْسِجٍد[م

ْجَمْع، َسَواٌء َكاَن ُمْسقَفًا أَْو َواَِلْعتَِكاُف َجائٌِز فِي ُكلِّ َمْسِجٍد ُجِمَعْت فِيِه اْلُجُمَعةُ أَْو لَْم تُ 

َمْكُشوفًا، فَإِْن َكاَن ََل يَُصلاى فِيِه َجَماَعةً َوََل لَهُ إَماٌم: لَِزَمهُ فَْرًضا اْلُخُروُج لُِكلِّ َصََلٍة 

 َرٌج فَََل يَْلَزُمهُ.إلَى اْلَمْسِجِد تَُصلاى فِيِه َجَماَعةً إَلا أَْن يَْبُعَد ِمْنهُ بُْعًدا يَُكوُن َعلَْيِه فِيِه حَ 

ا اْلَمْرأَةُ الاتِي ََل يَْلَزُمهَا فَْرُض اْلَجَماَعِة فَتَْعتَِكُف فِيِه ،َوََل يَُجوُز اَِلْعتَِكاُف فِي  َوأَما

 َرْحبَِة اْلَمْسِجِد إَلا أَْن تَُكوَن ِمْنهُ.

ُجِل: أَْن يَْعتَِكفَا   فِي َمْسِجِد َداِرِه. -أََحُدهَُما  أَوْ  -َوََل يَُجوُز لِْلَمْرأَِة، َوََل لِلرا

ِ تََعالَى: }َوأَْنتُْم َعاِكفُوَن فِي اْلَمَساِجِد{ ]البقرة: -بُْرهَاُن َذلَِك  ُ ٥٩٤: قَْوُل َّللاا [ فََعما َّللاا

ِ -تََعالَى َولَْم يَُخصا  ُ َعلَْيِه َوسَ  -: فَإِْن قِيَل: قَْد َصحا َعْن َرُسوِل َّللاا ُجِعلَْت » -لاَم َصلاى َّللاا

 «لِي اْْلَْرُض َمْسِجًدا َوطَهُوًرا

ْجَماُع بِأَنا اْلبَْوَل  ََلةُ فِيِه، َوإَِلا فَقَْد َجاَء الناصُّ َواْْلِ قُْلنَا: نََعْم، بَِمْعنَى أَناهُ تَُجوُز الصا

َعَدا اْلَمْسِجِد ُحْكُم اْلَمْسِجِد... ِْلَنا َواْلَغائِطَ َجائٌِز فِيَما َعَدا اْلَمْسِجَد ،فََصحا أَناهُ لَْيَس لَِما 

َمْسِجَد اْلبَْيِت ََل يُْطلَُق َعلَْيِه اْسُم َمْسِجٍد، َوََل ِخََلَف فِي َجَواِز بَْيِعِه، َوفِي أَْن يُْجَعَل 

 َكنِيفًا..

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

ُ  -ََل اْعتَِكاَف إَلا فِي َمْسِجِد النابِيِّ ■    َعلَْيِه َوَسلاَم .)ابن المسيب وقتادة(َصلاى َّللاا

 ََل اْعتَِكاَف إَلا فِي َمْسِجِد َمكاةَ َوَمْسِجِد اْلَمِدينَِة فَقَْط.)عطاء(■ 

ََل اْعتَِكاَف إَلا فِي َمْسِجِد َمكاةَ، أَْو َمْسِجِد اْلَمِدينَِة، أَْو َمْسِجِد بَْيِت اْلَمْقِدِس.)روى عن ■ 

 (حذيفة بن اليمان

 ََل اْعتَِكاَف إَلا فِي َمْسِجٍد َجاِمٍع.)أحد قولي عطاء(■ 

 ََل اْعتَِكاَف إَلا فِي ِمْصٍر َجاِمٍع.)روى عن على رضى َّللا عنه(■ 
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.)ابن المسيب(■   ََل اْعتَِكاَف إَلا فِي َمْسِجِد نَبِيٍّ

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، و اْلَحَسن، ََل اْعتَِكاَف إَلا فِي َمْسِجِد َجَماَعٍة.) أَبِو َسلََمةَ ْبِن عَ ■  ْبِد الرا

 وعروة بن الزبير(

إبَاَحةُ اَِلْعتَِكاِف فِي اْلَمَساِجِد الاتِي ََل تَُصلاى فِيهَا اْلُجُمَعةُ.) َوَصحا َعْن إْبَراِهيَم ■ 

 َوَسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َوأَبِي قََِلبَةَ(

ُجُل فِي َمْسِجِد بَْيتِِه.)الشعبي(اَِلْعتَِكاُف َجائٌِز فِي ُكلِّ َمْسِجٍد، ■   َويَْعتَِكُف الرا

 تَْعتَِكُف اْلَمْرأَةُ فِي َمْسِجِد بَْيتِهَا.)النخعي وأبو حنيفة(■ 

 -اِلحاديث واآلثار:

 ■ ِ ِ ْبِن َمْسُعوٍد: قَْد َعلِْمت أَنا َرُسوَل َّللاا  - َعْن َشقِيِق ْبِن َسلََمةَ قَاَل: قَاَل ُحَذْيفَةُ لَِعْبِد َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ََل اْعتَِكاَف إَلا فِي اْلَمَساِجِد الثاََلثَِة أَْو قَاَل َمْسِجِد »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

 «َجَماَعةٍ 

 ِ ْن ُدونَهُ، َوََل يُْقطَُع َعلَى َرُسوِل َّللاا ُ  -قال المؤلف: هََذا َشكٌّ ِمْن ُحَذْيفَةَ أَْو ِمما َصلاى َّللاا

، َولَْو أَناهُ  -ِه َوَسلاَم َعلَيْ  قَاَل: " ََل اْعتَِكاَف إَلا فِي اْلَمَساِجِد الثاََلثَِة  -َعلَْيِه الساََلُم  -بَِشكٍّ

ا ،فََصحا يَقِينًا أَناهُ  ُ تََعالَى َعلَْينَا، َولَْم يُْدِخْل فِيِه َشك ً  لَْم يَقُْلهُ  -َعلَْيِه الساََلُم  -" لََحفِظَهُ َّللاا

 قَطُّ.

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن ُحَذْيفَةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا ُكلُّ َمْسِجٍد فِيِه إَماٌم : »-َصلاى َّللاا

ٌن فَاَِلْعتَِكاُف فِيِه يَْصلُحُ  اُك َضِعيٌف َولَْم يُْدِرْك «)َوُمَؤذِّ حا ضعيف() ُجَوْيبٌِر هَالٌِك، َوالضا

 ُحَذْيفَةَ(

ِ ْبِن َمْسُعوٍد فَقَاَل لَهُ: أَََل أَْعَجبُك َعْن إْبرَ ■  اِهيَم الناَخِعيِّ قَاَل: َجاَء ُحَذْيفَةُ إلَى َعْبِد َّللاا

ِ: فَلََعلاهُْم أََصابُوا  ؟ فَقَاَل لَهُ َعْبُد َّللاا ِمْن نَاٍس ُعُكوٍف بَْيَن َداِرك َوَداِر اْْلَْشَعِريِّ

َما أُبَالِي، أَفِيِه أَْعتَِكُف، أَْو فِي ُسوقُِكْم هَِذِه، إناَما اَِلْعتَِكاُف  َوأَْخطَأْت، فَقَاَل لَهُ ُحَذْيفَةُ:

 فِي هَِذِه اْلَمَساِجِد الثاََلثَِة: َمْسِجِد اْلَحَراِم، َوَمْسِجِد اْلَمِدينَِة، َواْلَمْسِجِد اْْلَْقَصى.

ِ ْبِن َمْسُعوٍد:  َعْن َجاِمِع ْبِن أَبِي َراِشٍد قَاَل: َسِمْعت أَبَا َوائِلٍ ■  يَقُوُل: قَاَل ُحَذْيفَةُ لَِعْبِد َّللاا

ِ: فَلََعلاهُْم أََصابُوا  قَْوٌم ُعُكوٌف بَْيَن َداِرك َوَداِر أَبِي ُموَسى، أََلا تَْنهَاهُْم؟ فَقَاَل لَهُ َعْبُد َّللاا

َف إَلا فِي هَِذِه اْلَمَساِجِد الثاََلثَِة: َوأَْخطَأْت، َوَحفِظُوا َونَِسيت، فَقَاَل أَبُو ُحَذْيفَةَ: ََل اْعتَِكا

 َمْسِجِد اْلَمِدينَِة، َوَمْسِجِد َمكاةَ، َوَمْسِجِد إيْليَاَء.

 َعْن َعلِيٍّ قَاَل: ََل اْعتَِكاَف إَلا فِي ِمْصٍر َجاِمٍع.■ 

 َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب: ََل اْعتَِكاَف إَلا فِي َمْسِجِد َجَماَعٍة.■ 

 999]َمْسأَلَةٌ َحْيض اْلُمْعتَِكفَةُ[م

َ تََعالَى، َوَكَذلَِك إَذا َولََدْت،  َوإَِذا َحاَضْت اْلُمْعتَِكفَةُ أَقَاَمْت فِي اْلَمْسِجِد َكَما ِهَي تَْذُكُر َّللاا

ْت إلَى اْلُخُروِج َخَرَجْت ثُما َرَجَعْت إَذا قََدَرْت، لَِما قَْد بَ  ياناا قَْبُل ِمْن أَنا فَإِناهَا إْن اُْضطُرا

اْلَحائَِض تَْدُخُل اْلَمْسِجَد، َوََل يَُجوُز َمْنُعهَا ِمْنهُ إْذ لَْم يَأِْت بِاْلَمْنِع لَهَا ِمْنهُ نَصٌّ َوََل 

 َوهَُو قَْوُل أَبِي ُسلَْيَماَن. -إْجَماٌع 

ِ اْعتََكفَْت َمَع َرسُ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -وِل َّللاا  -َصلاى َّللاا
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ْفَرةَ، فَُرباَما َوَضَعْت الطاْسَت  اْمَرأَةٌ ِمْن أَْزَواِجِه ُمْستََحاَضةٌ، فََكانَْت تََرى اْلُحْمَرةَ َوالصُّ

 « .تَْحتَهَا َوِهَي تَُصلِّي

 999]َمْسأَلَةٌ َماَت َوَعلَْيِه نَْذُر اْعتَِكاٍف[م

َت َوَعلَْيِه نَْذُر اْعتَِكاٍف: قََضاهُ َعْنهُ َولِيُّهُ، أَْو اُْستُْؤِجَر ِمْن َرْأِس َمالِِه َمْن يَْقِضيِه َوَمْن َما

ِ تََعالَى: }ِمْن بَْعِد َوِصياٍة يُوِصي بِهَا أَْو َدْيٍن{ ]النساء:  َعْنهُ، ََل بُدا ِمْن َذلَِك؟ لِقَْوِل َّللاا

٥٥. ] 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َولِقَْوِل َرُسوِل َّللاا َك َدْيٌن أَُكْنَت قَاِضيَهُ : »-َصلاى َّللاا لَْو َكاَن َعلَى أُمِّ

ِ أََحقُّ أَْن يُْقَضى  « .َعْنهَا؟ فََدْيُن َّللاا

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول: الحسن بن حي وإسحاق بن راهويه.■

ْد َما يُْطِعُم .)اْلوزاعي وقَاَل: َوَمْن نََذَر َصََلةً فََماَت: يَْعتَِكُف َعْنهُ َولِيُّهُ إَذا لَْم يَجِ ■ 

هَا َعْنهُ َولِيُّهُ(  َصَلا

ْطَعاُم َعْنهُ أََحبُّ إلَيا ِمْن أَْن يَْعتَِكَف َعْنهُ.)سفيان الثوري(■   اْْلِ

(يُْطَعُم َعْنهُ لُِكلِّ يَْوٍم ِمْسِكيٌن.) أَبُو َحنِيفَةَ: َوَمالٌِك، َوالشاافِ ■   ِعيُّ

َمْن نََذَر اْعتَِكاَف َشْهٍر َوهَُو َمِريٌض فَلَْم يَِصحا فَََل َشْيَء َعلَْيِه. فَلَْو نََذَر اْعتَِكاَف ■ 

َشْهٍر َوهَُو َصِحيٌح فَلَْم يَِعْش إْثَر نَْذِرِه إَلا َعَشَرةَ أَيااٍم َوَماَت فَإِناهُ يُْطَعُم َعْنهُ ثَََلثُوَن 

لَِزَمهُ اْعتَِكاُف َشْهٍر فَإِْن نََذَر اْعتَِكافًا لَِزَمهُ يَْوٌم بََِل لَْيلٍَة ،فَإِْن قَاَل َعلِيٌّ  ِمْسِكينًا، َوقَدْ 

 اْعتَِكاُف يَْوَمْيِن لَِزَمهُ يَْوَماِن َوَمَعهَُما لَْيلَتَاِن.)أبو حنيفة(

 َولَْيلَةٌ َواِحَدةٌ.)أبو يوسف(إْن نََذَر اْعتَِكاَف لَْيلَتَْيِن؟ فَلَْيَس َعلَْيِه إَلا يَْوَماِن ■ 

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ ْبِن َعبااٍس ■  ِ »َعْن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َسْعَد ْبَن ُعبَاَدةَ اْستَْفتَى َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

ي َماتَْت َوَعلَْيهَا نَْذٌر لَْم تَْقِضِه؟ فَقَاَل َرسُ  - ِ فَقَاَل: إنا أُمِّ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -وُل َّللاا : -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)اْقِضِه َعْنهَا

 قال المؤلف: َوهََذا ُعُموٌم لُِكلِّ نَْذِر طَاَعٍة، فَََل يَِحلُّ ِْلََحٍد ِخََلفُهُ.

 ْعَد َما َماَت.َعْن َعاِمِر ْبِن ُمْصَعٍب قَاَل: " اْعتََكفَْت َعائَِشةُ أُمُّ اْلُمْؤِمنِيَن َعْن أَِخيهَا بَ ■ 

ًعا[م اٍة أَْو أََراَد َذلَِك تَطَوُّ  999]َمْسأَلَةٌ نََذَر اْعتَِكاَف يَْوٍم أَْو أَيَّاٍم ُمَسمَّ

ًعا  اٍة، أَْو أََراَد َذلَِك تَطَوُّ : فَإِناهُ يَْدُخُل فِي اْعتَِكافِِه -َوَمْن نََذَر اْعتَِكاَف يَْوٍم أَْو أَيااٍم ُمَسما

تَبَياَن لَهُ طُلُوُع اْلفَْجِر، َويَْخُرُج إَذا َغاَب َجِميُع قُْرِص الشاْمِس، َسَواٌء َكاَن َذلَِك قَْبَل أَْن يَ 

 فِي َرَمَضاَن أَْو َغْيِرِه.

ًعا  اٍة أَْو أََراَد َذلَِك تَطَوُّ يَتِما : فَإِناهُ يَْدُخُل قَْبَل أَْن -َوَمْن نََذَر اْعتَِكاَف لَْيلٍَة أَْو لَيَاٍل ُمَسما

ُغُروُب َجِميِع قُْرِص الشاْمِس، َويَْخُرُج إَذا تَبَياَن لَهُ طُلُوُع اْلفَْجِر، ِْلَنا َمْبَدأَ اللاْيِل إْثَر 

ُغُروِب الشاْمِس، َوتََماُمهُ بِطُلُوِع اْلفَْجِر، َوَمْبَدأُ اْليَْوِم بِطُلُوِع اْلفَْجِر، َوتََماُمهُ بُِغُروِب 

 هَا، َولَْيَس َعلَى أََحٍد إَلا َما اْلتََزَم أَْو َما نََوى.الشاْمِس ُكلِّ 

ًعا  ِل لَْيلٍَة ِمْنهُ فَيَْدُخُل قَْبَل أَْن -فَإِْن نََذَر اْعتَِكاَف َشْهٍر أَْو أََراَدهُ تَطَوُّ : فََمْبَدأُ الشاْهِر ِمْن أَوا
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ْمِس، َويَْخُرُج إَذا غَ  ابَْت الشاْمُس ُكلُّهَا ِمْن آِخِر الشاْهِر، يَتِما ُغُروُب َجِميِع قُْرِص الشا

َسَواٌء َرَمَضاُن َوَغْيُرهُ.. فَإِْن نََذَر اْعتَِكاَف اْلَعْشِر اْْلََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن: َدَخَل قَْبَل 

ْشِريَن لَْيلَةً، ُغُروِب الشاْمِس ِمْن اْليَْوِم التااِسِع َعْشَر ، ِْلَنا الشاْهَر قَْد يَُكوُن ِمْن تِْسٍع َوعِ 

، فَََل يَِصحُّ لَهُ اْعتَِكاُف اْلَعْشِر اْْلََواِخِر إَلا َكَما قُْلنَا، َوإَِلا فَإِناَما اْعتََكَف تِْسَع لَيَاٍل فَقَطْ 

اَف اللاْيلَِة فَإِْن َكاَن الشاْهُر ثَََلثِيَن؟ َعلَِم أَناهُ اْعتََكَف لَْيلَةً َزائَِدةً، َوَعلَْيِه أَْن يُتِما اْعتِكَ 

 ِرِه.اآْلِخَرِة لِيَفَِي بِنَْذِرِه، إَلا َمْن َعلَِم بِاْنتِقَاِل اْلقََمِر، فَيَْدُخُل بِقَْدِر َما يَْدِري أَناهُ يَفِي بِنَذْ 

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.■  قول المؤلف هو قول: الشاافِِعيِّ

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ »ِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل أَنا أَبَا سَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْعتََكْفنَا َمَع َرُسوِل َّللاا اْلَعْشَر  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)اْْلَْوَسطَ ِمْن َرَمَضاَن، فََخَرْجنَا َصبِيَحةَ ِعْشِرينَ 

ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل ■  ُ عَ  -َكاَن َرُسوُل َّللاا يَُجاِوُر فِي  -لَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

َرَمَضاَن اْلَعْشَر الاتِي فِي َوَسِط الشاْهِر، فَإَِذا َكاَن ِحيَن يُْمِسي ِمْن ِعْشِريَن لَْيلَةً َويَْستَْقبُِل 

 صحيح(«)إْحَدى َوِعْشِريَن َرَجَع إلَى َمْسَكنِِه، َوَرَجَع َمْن َكاَن يَُجاِوُر َمَعهُ 

َكاَن يَْبقَى يَْوَمهُ إلَى أَْن  -َعلَْيِه الساََلُم  -ا نَصُّ قَْولِنَا، إَلا أَنا فِيِه أَناهُ قال المؤلف: َوهَذَ 

ُج َعلَى أََحِد َوْجهَْيِن   .-َعلَْيِه الساََلُم  -: أَناهُ تَنَفٌُّل ِمْنهُ -يُْمِسَي َوهََذا يَُخرا

ا أَناهُ   يَْعتَِكَف اْلَعْشَر اللايَالَِي بَِعْشَرِة أَيااِمهَا. نََوى أَنْ  -َعلَْيِه الساََلُم  -َوإِما

ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َكاَن يَْعتَِكُف اْلَعْشَر  -َصلاى َّللاا

َوِهَي اللاْيلَةُ  -إْحَدى َوِعْشِريَن اْْلَْوَسطَ ِمْن َرَمَضاَن، فَاْعتََكَف َعاًما َحتاى إَذا َكاَن لَْيلَةَ 

قَاَل: َمْن َكاَن اْعتََكَف َمِعي فَْليَْعتَِكْف اْلَعْشَر  -الاتِي يَْخُرُج ِمْن َصبِيَحتِهَا ِمْن اْعتَِكافِِه 

اٍء َوِطيٍن ِمْن اْْلََواِخَر، فَقَْد َرأَْيُت هَِذِه اللاْيلَةَ ثُما أُْنِسيتُهَا، َوقَْد َرأَْيتُنِي أَْسُجُد فِي مَ 

َماُء  َصبِيَحتِهَا، فَاْلتَِمُسوهَا فِي اْلَعْشِر اْْلََواِخِر، َواْلتَِمُسوهَا فِي ُكلِّ ِوْتٍر، فََمطََرْت السا

 ِ ُ َعلَْيِه  -تِْلَك اللاْيلَةَ، َوَكاَن اْلَمْسِجُد َعلَى َعِريٍش، فَبَُصَرْت َعْينَاَي َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

 « .َعلَى َجْبهَتِِه أَثَُر اْلَماِء َوالطِّيِن ِمْن ُصْبِح إْحَدى َوِعْشِرينَ  -َم َوَسلا 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن النابِيُّ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: ■  يَْعتَِكُف فِي  -َصلاى َّللاا

ْبَح ثُما اْلَعْشِر اْْلََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن، فَُكْنُت أَْضرِ  ُب لَهُ ِخبَاًء فَيَُصلِّي الصُّ

 صحيح(«)يَْدُخلُهُ 

ٌع ِمْنهُ  ، َولَْيَس أَْمًرا ِمْنهُ َوَمْن َزاَد فِي اْلبِرِّ َزاَد -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: هََذا تَطَوُّ

 َخْيًرا.

َحٍد ِخبَاٌء فِي َصْحِن اْلَمْسِجِد، اْئتَِساًء َويُْستََحبُّ لِْلُمْعتَِكِف َواْلُمْعتَِكفَِة أَْن يَُكوَن لُِكلِّ أَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بِالنابِيِّ   َولَْيَس َذلَِك َواِجبًا. -َصلاى َّللاا

 )كتاب الزكاة( 
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 999]مسألة حكم الزكاة[م

قال ابن حزم: الزكاة فرض كالصَلة، هذا إجماع متيقن؛ وقال َّللا تعالى: }فإن تابوا 

[ فلم يبح َّللا تعالى سبيل أحد ١وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم{ ]التوبة: وأقاموا الصَلة 

 حتى يؤمن باَّلل تعالى، ويتوب عن الكفر، ويقيم الصَلة، ويؤتي الزكاة.

 -اْلحاديث"

أمرت أن أقاتل : »-صلى َّللا عليه وسلم  -عن عبد َّللا بن عمر قال قال رسول َّللا ■ 

 وأن محمدا رسول َّللا، ويقيموا الصَلة، ويؤتوا الناس حتى يشهدوا أن َل إله إَل َّللا

 )صحيح(« الزكاة، فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على َّللا

 999]مسألة على من تجب الزكاة[م 

قال ابن حزم: والزكاة فرض على الرجال والنساء اْلحرار منهم والحرائر والعبيد، 

 ، والمجانين من المسلمين، وَل تؤخذ من كافر...واْلماء، والكبار والصغار، والعقَلء

[ فهذا ٥٠٣وقال تعالى: }خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها{ ]التوبة: 

عموم لكل صغير وكبير، وعاقل ومجنون، وحر وعبد؛ ْلنهم كلهم محتاجون إلى 

 طهرة َّللا تعالى لهم وتزكيته إياهم، وكلهم من الذين آمنوا..

موه مموه منهم بأنه َل صَلة عليهما؟ قيل له: قد تسقط الزكاة عمن َل وقال أيضا: إن 

مال له وَل تسقط عنه الصَلة؟ وإنما تجب الصَلة والزكاة على العاقل البالغ ذي 

المال الذي فيه الزكاة؛ فإن سقط المال: سقطت الزكاة، ولم تسقط الصَلة؛ وإن سقط 

كاة؛ ْلنه َل يسقط فرض أوجبه َّللا العقل أو البلوغ: سقطت الصَلة ولم تسقط الز

 -إَل حيث أسقطه َّللا تعالى أو رسوله  -صلى َّللا عليه وسلم  -تعالى أو رسوله 

 صلى َّللا عليه وسلم ..

 وقال أيضا: فإن قالوا َل نية لمجنون، وَل لمن لم يبلغ، والفرائض َل تجزئ إَل بنية؟

قوله تعالى: }خذ من أموالهم صدقة{ قلنا: نعم، وإنما أمر بأخذها اْلمام والمسلمون، ب

[ فإذا أخذها من أمر بأخذها بنية أنها الصدقة أجزأت عن الغائب، ٥٠٣]التوبة: 

 والمغمى عليه والمجنون والصغير، ومن َل نية له..

 -أقوال الفقهاء:

زكاة مال العبد على سيده؛ ْلن مال العبد لسيده، وَل يملكه العبد وَل زكاة في مال ■ 

 .)أبو حنيفة والشافعي(المكاتب

 َل تجب الزكاة في مال العبد، َل عليه وَل على سيده.)مالك(■ 

 تجب الزكاة في مال المكاتب .)أبو ثور وغيره(■

زكاة العبد في ماله.)الحسن وعطاء وطاوس وعكرمة وسالم بن عبد َّللا بن عمر ■

 بن الخطاب، وابن أبي ذئب؛ وهو قول أبي سليمان وأهل الظاهر(

 زكاة في مال العبد والمكاتب.)روى عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد َّللا ( َل■ 

تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون.) عمر بن الخطاب، وابنه عبد َّللا وأم ■

 المؤمنين عائشة، وجابر وابن مسعود، وعطاء ومالك والشافعي(
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 ي(َل زكاة في أموال الصغير والمجنون جملة.)شريح وإبراهيم النخع■

َل زكاة في أموال الصغير والمجنون من الناض والماشية خاصة، والزكاة واجبة ■ 

 في ثمارهما وزروعهم.)أبو حنيفة(

وأما الثمار والزروع والمواشي ففيها الزكاة.)  -َل زكاة في ذهبه وفضته خاصة ■ 

 الحسن البصري،وابن شبرمة(

 -اِلحاديث واآلثار:

بعث معاذا إلى اليمن فقال:  -َّللا عليه وسلم  صلى -أن النبي »عن ابن عباس: ■ 

ادعهم إلى شهادة أن َل إله إَل َّللا وأني رسول َّللا، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن 

َّللا قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم 

« وترد في فقرائهمبأن َّللا افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، 

 .)صحيح(

رفع القلم عن ثَلثة فذكر الصبي حتى » -صلى َّللا عليه وسلم  -قال رسول َّللا ■

 (صحيح)《يبلغ، والمجنون حتى يفيق

قال المؤلف: وليس في سقوط القلم سقوط حقوق اْلموال، وإنما فيه سقوط المَلمة، 

 وسقوط فرائض اْلبدان فقط، وباَّلل تعالى التوفيق.

ابتغوا في مال اليتيم » -صلى َّللا عليه وسلم  -يوسف بن ماهك قال رسول َّللا قال ■ 

 ضعيف مرسل(«)َل تأكله الزكاة

عن جابر الحذاء قال: سألت ابن عمر قلت: على المملوك زكاة. قال: أليس مسلما. ■ 

 قلت: بلى؛ قال: فإن عليه في كل مائتين خمسة فما زاد فبحساب ذلك.)صحيح(

 أنه كان يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.)صحيح( عن ابن عمر:■ 

عن أبي بكر الصديق أنه قال: ْلقاتلن من فرق بين الصَلة والزكاة، فإن الزكاة ■ 

 حق المال.)صحيح(

قال ابن حزم: وهم مجمعون على أن الصَلة واجبة على العبد والمكاتب. والنص قد 

 هما النص.جاء بالجمع بينهما على كل مؤمن على ما أوجب

عن القاسم بن أبي بكر الصديق يقول: كانت عائشة تزكي أموالنا ونحن أيتام في ■ 

 حجرها؛ زاد يحيى: وإنه ليتجر بها في البحر.)صحيح(

عن الحكم بن أبي العاص الثقفي قال قال لي عمر بن الخطاب: إن عندي مال يتيم ■ 

 قد كادت الصدقة أن تأتي عليه.)صحيح(

 د َّللا يقول في الرجل يلي مال اليتيم، قال: يعطي زكاته.)صحيح(عن جابر بن عب■ 

عن عبيد َّللا بن أبي رافع قال: باع علي بن أبي طالب أرضا لنا بثمانين ألفا، وكنا ■ 

 يتامى في حجره؛ فلما قبضنا أموالنا نقصت. فقال: إني كنت أزكيه.)صحيح(

، فإذا بلغ، فإن آنست منه وعن ابن مسعود قال: احص ما في مال اليتيم من زكاة■ 

 رشدا فأخبره، فإن شاء زكى وإن شاء ترك.)صحيح(

قال المؤلف: وهو قول عطاء، وجابر بن زيد، وطاوس، ومجاهد، والزهري، 
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وغيرهم، وما نعلم لمن ذكرنا مخالفا من الصحابة إَل رواية ضعيفة عن ابن عباس؛ 

 فيها ابن لهيعة.

 992]مسألة أخذ الزكاة من كافر[م

ل ابن حزم: وَل يجوز أخذ الزكاة من كافر ،وهي واجبة عليه، وهو معذب على قا

منعها؛ إَل أنها َل تجزئ عنه إَل أن يسلم، وكذلك الصَلة وَل فرق، فإذا أسلم فقد 

 تفضل عز وجل بإسقاط ما سلف عنه من كل ذلك.

لمدثر: [ }في جنات يتساءلون{ ]ا٣٨قال َّللا تعالى: }إَل أصحاب اليمين{ ]المدثر: 

[ }قالوا لم ٤٨[ }ما سلككم في سقر{ ]المدثر: ٤٥[ }عن المجرمين{ ]المدثر: ٤٠

[ }وكنا ٤٤[ }ولم نك نطعم المسكين{ ]المدثر: ٤٣نك من المصلين{ ]المدثر: 

[ }حتى ٤٦[ }وكنا نكذب بيوم الدين{ ]المدثر: ٤١نخوض مع الخائضين{ ]المدثر: 

 [٤٤أتانا اليقين{ ]المدثر: 

[ }الذين َل يؤتون الزكاة وهم باآلخرة ٦جل }وويل للمشركين{ ]فصلت: وقال عز و

 [٤هم كافرون{ ]فصلت: 

 [..٣٩وقال تعالى: }قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف{ ]اْلنفال: 

 ٦٤٠-٦٤٥]مسألة َل تجب الزكاة إَل في ثمانية أصناف من اْلموال[م

مانية أصناف من اْلموال فقط وهي: الذهب، قال ابن حزم: وَل تجب الزكاة إَل في ث

 والفضة، والقمح، والشعير، والتمر، واْلبل، والبقر، والغنم ضأنها وماعزها فقط..

وَل زكاة في شيء من الثمار، وَل من الزرع، وَل في شيء من المعادن غير ما 

َل ذكرنا؟ وَل في الخيل، وَل في الرقيق، وَل في العسل، وَل في عروض التجارة، 

 على مدير وَل غيره.

وقال أيضا: فمما اتفقوا على أنه َل زكاة فيه كل ما اكتسب للقنية)اَلقتناء( َل للتجارة، 

من جوهر، وياقوت، ووطاء، وغطاء، وثياب، وآنية نحاس؛ أو حديد، أو رصاص، 

أو قزدير، وسَلح، وخشب، ودروع وضياع، وبغال، وصوف، وحرير؛ وغير ذلك 

 كله َل تحاش شيئا.

وقال أيضا: وادعى من ذهب إلى هذا أن إيجاب الزكاة في الزبيب إجماع، وذكر 

 آثارا ليس منها شيء يصح.

: فإن قول من أوجب الزكاة في كل ما أنبتت اْلرض حرج شديد، وشق وقال أيضا

 اْلنفس، وعسر َل يطاق.

يوجب أن واْلخذ بذلك الخبر تكليف ما ليس في الوسع، وممتنع َل يمكن ألبتة؛ ْلنه 

َل ينبت في دار أحد، أو في قطعة أرض له: عشب، ولو أنه ورقة واحدة، أو نرجسة، 

أو فول، أو غصن حرف أو بهارة أو تينة واحدة إَل وجب عليه عشر كل ذلك، أو 

 نصف عشره.

وكذلك ورق الشجر والتبن، حتى تبن الفول، وقصب الكتان؛ نعم. وأصول الشجر 

 يه الماء؛ وهذا ما َل يمكن ألبتة...نفسها؛ ْلن كل ذلك مما يسق
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وأما المعادن: فإن اْلمة مجمعة بَل خَلف من أحد على أن الصفر،  وقال أيضا:

 والحديد، والرصاص، والقزدير: َل زكاة في أعيانها، وإن كثرت.

ثم اختلفوا إذا مزج شيء منها في: الدنانير، والدراهم، والحلي. فقالت طائفة: تزكى 

 -والدراهم: بوزنها. قال أبو محمد: وهذا خطأ فاحش؛ ْلن رسول َّللا تلك الدنانير، 

أسقط الزكاة نصا فيما دون خمس أواق من الورق، وفيما دون  -صلى َّللا عليه وسلم 

زكاة في شيء من أعيان المعادن  -بَل خَلف  -مقدارها من الذهب، ولم يوجب 

لممزوجة بالنحاس، أو الحديد، المذكورة، فمن أوجب الزكاة في الدنانير، والدراهم ا

 :-مرتين  -صلى َّللا عليه وسلم  -أو الرصاص، أو القزدير؛ فقد خالف رسول َّللا 

 في إيجابه الزكاة في أقل من خمس أواق من الرقة. -إحداهما 

في إيجابه الزكاة في أعيان المعادن المذكورة. وأيضا: فإنهم تناقضوا إذ  -والثانية 

لصفر، والرصاص، والقزدير، والحديد، إذا مزج شيء منها أوجبوا الزكاة في: ا

بفضة، أو ذهب، وأسقطوا الزكاة عنها إذا كانت صرفا وهذا تحكم َل يحل.... فإن 

كان المزج في الفضة أو الذهب َل يغير صفاتهما التي ما دامت فيها سميا فضة؛ 

و الذهب قد غير وذهبا فهي فضة وذهب؛ فالزكاة فيهما. وإن كان المزج في الفضة، أ

 -وسقط عن الدنانير والدراهم اسم فضة واسم ذهب لظهور المزج فيهما  -صفاتهما 

فهو حينئذ: فضة مع ذهب؛ أو فضة مع نحاس، فالواجب أن في مقدار الفضة التي 

 في تلك الدراهم تجب الزكاة فيها خاصة، وَل زكاة في النحاس الظاهر فيها أثره..

 -أقوال الفقهاء:

عمل منه خبز أو عصيدة: ففيه الزكاة؛ وما لم يؤكل إَل تفكها فَل زكاة فيه  كل ما■ 

 .)الشافعي(

الزكاة واجبة في القمح، والشعير، والسلت وهي كلها صنف واحد، وفي العلس ■ 

 وهو صنف منفرد. وقال مرة أخرى: إنه يضم إلى القمح، والشعير، والسلت.

اْلرز، والذرة، وكل صنف منها وفي الدخن؛ وهو صنف منفرد، وفي السمسم و

منفرد َل يضم إلى غيره. وفي الفول والحمص واللوبيا، والعدس والجلبان والبسيل 

والترمس؛ وسائر القطنية. وكل ما ذكرنا فهو صنف واحد يضم بعضه إلى بعض في 

الزكاة ، وأما في البيوع فكل صنف منها على حياله، إَل الحمص، واللوبيا؛ فإنهما 

. ومرة رأى الزكاة في حب العصفر، ومرة لم يرها فيه. وأوجب الزكاة صنف واحد

في زيت الفجل. ولم ير الزكاة في زريعة الكتان وَل في زيتها وَل في الكتان، وَل في 

 الكرسنة ، وَل في الخضر كلها وَل في اللفت.

 ورأى الزكاة في زيت الزيتون َل في حبه.

ين وَل بلوط، وَل قسطل، وَل رمان، وَل جوز ولم يرها في شيء من الثمار، َل في ت

 الهند، وَل جوز، وَل لوز. وَل غير غير ذلك أصَل.)مالك(

الزكاة في كل ما أنبتت اْلرض من حبوب أو ثمار أو نوار َل تحاش شيئا حتى ■ 

الورد والسوسن وغير ذلك حاشا ثَلثة أشياء فقط، وهي: الحطب، والقصب، 
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تلف قوله في قصب الذريرة فمرة رأى فيها الزكاة، والحشيش فَل زكاة فيها. واخ

 ومرة لم يرها فيها.)أبو حنيفة(

َل زكاة في الخضر كلها، وَل في الفواكه؟ وأوجبا الزكاة في الجوز، واللوز، ■ 

والتين، وحب الزيتون، والجلوز والصنوبر، والفستق، والكمون، والكرويا والخردل، 

، وفي زريعته أيضا، وفي حب العصفر، وفي والعناب، وحب البسباس. وفي الكتان

نواره، وفي حب القنب َل في كتانه، وفي الفوه إذا بلغ كل صنف مما ذكرنا خمسة 

أوسق، وإَل فَل؟ وأوجبا الزكاة في الزعفران، وفي القطن، والورس....)محمد بن 

 الحسن وأبو يوسف(

وغير ذلك، َل الزكاة في كل ما أنبتت اْلرض، وفي كل ثمرة، وفي الحشيش ■ 

 تحاش شيئا.

قالوا: فما كان من ذلك يحتمل الكيل لم تجب فيه زكاة حتى يبلغ الصنف الواحد منه 

 خمسة أوسق فصاعدا، وما كان َل يحتمل ففي قليله وكثيره الزكاة.)أهل الظاهر(

تجب الزكاة في كل ما أخرجت اْلرض، قل أو كثر.) مجاهد، وحماد بن أبي ■ 

 بد العزيز، وإبراهيم النخعي(سليمان، وعمر بن ع

تجب الزكاة في الثمار عموما، دون تخصيص بعضها من بعض. )الزهري وعمر ■

 بن عبد العزيز(

 تجب الزكاة في التوابل والزعفران عشر ما يصاب منها .)الزهري(■

: الذهب، والورق، واْلبل، والبقر، والغنم، والحنطة، -الصدقة في تسعة أشياء ■ 

مر، والزبيب.) الحسن، ومحمد بن سيرين و ابن أبي ليلى، وسفيان والشعير، والت

 الثوري و عطاء، وعمرو بن دينار(

 بمثل قول المؤلف يقول : شريح والشعبي والحكم بن عتيبة■

 -اآليات و اِلحاديث واآلثار:

}وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله ■ 

متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم  والزيتون والرمان

 حصاده{

قال المؤلف: السورة مكية، والزكاة مدنية، بَل خَلف من أحد من العلماء؛ فبطل أن 

تكون أنزلت في الزكاة. وقال بعض المخالفين: نعم هي مكية؛ إَل هذه اآلية وحدها، 

 فإنها مدنية.

برهان على صحتها، وتخصيص بَل دليل، ثم لو صح قال أبو محمد: هذه دعوى بَل 

لما كانت لهم في ذلك حجة. ْلن قائل هذا القول زعم أنها أنزلت في شأن ثابت بن 

؛ إذ جذ ثمرته فتصدق منها حتى لم يبق له منها -رضي َّللا عنه  -قيس بن الشماس 

 شيء. فبطل أن يكون أريد بها الزكاة.

 [ .٥٤٥وا حقه يوم حصاده{ ]اْلنعام: والثاني: قوله تعالى فيها: }وآت

وَل خَلف بين أحد من اْلمة في أن الزكاة َل يجوز إيتاقها يوم الحصاد؛ لكن في 
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الزرع بعد الحصاد، والدرس والذرو والكيل، وفي الثمار بعد اليبس والتصفية 

 ا.والكيل. فبطل أن يكون ذلك الحق المأمور به هو الزكاة التي َل تجب إَل بعدما ذكرن

[ وَل سرف في ٥٤٥والثالث: قوله تعالى في اآلية نفسها: }وَل تسرفوا{ ]اْلنعام: 

 الزكاة ْلنها محدودة، وَل يحل أن ينقص منها حبة وَل تزاد أخرى.

وهو قول جماعة من السلف)ابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو العالية وعلى بن 

 الحسين وعطاء(

في اآلية. قلنا: نعم، هو حق غير الزكاة، وهو أن فإن قيل: فما هذا الحق المفترض 

يعطي الحاصد حين الحصد ما طابت به نفسه وَل بد، َل حد في ذلك، هذا ظاهر 

 اآلية.

صلى َّللا  -إن هذا كتاب رسول َّللا »عن عبد َّللا بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ■ 

فيما سقي من لعمرو بن حزم: في النخل والزرع قمحه وسلته وشعيره  -عليه وسلم 

ضعيف() ابن لهيعة، وهو ساقط، عن عمارة بن غزية «)ذلك بالرشاء نصف العشر

 وهو ضعيف .. وهى صحيفة َل تسند(

يوم الفتح: احصدوهم  -صلى َّللا عليه وسلم  -قال رسول َّللا ■ »

 صحيح()ذكره المؤلف لبيان أن اسم الحصاد يقع على غير الزرع(«)حصدا

فيما سقت السماء العشر وفيما »من قوله  - عليه وسلم صلى َّللا -عن رسول َّللا ■ 

 صحيح(«)سقي بنضح أو دالية نصف العشر

قال المؤلف: لو لم يأت ما يخصه لم يجز خَلفه ْلحد ، لكن وجدنا ما حدثناه ... عن 

ليس فيما دون » -صلى َّللا عليه وسلم  -أبي سعيد الخدري قال: قال رسول َّللا 

قال وكيع في روايته " من تمر ")صحيح( « . ب صدقةخمسة أوساق تمر وَل ح

الصدقة عن كل ما دون خمسة أوساق من  -صلى َّللا عليه وسلم  -فنفى رسول َّللا 

حب أو تمر. ولفظة " دون " في اللغة العربية تقع على معنيين وقوعا مستويا، ليس 

}أَل  أحدهما أولى من اآلخر، وهما بمعنى: أقل، وبمعنى: غير، قال عز وجل:

 [ أي من غيري.٨تتخذوا من دوني وكيَل{ ]اْلسراء: 

 [ أي من غيرهم.٦٠وقال عز وجل: }وآخرين من دونهم َل تعلمونهم{ ]اْلنفال: 

وحيثما وقعت لفظة " دون " في القرآن فهي بمعنى: غير؛ فَل يجوز ْلحد أن يقتصر 

 بلفظة " دون " في هذا الخبر على معنى: أقل دون معنى: غير..

[ ٨٩[ }وعنبا وقضبا{ ]عبس: ٨٤عن ابن عباس في قوله تعالى: }حبا{ ]عبس: ■ 

[ قال ابن عباس: الحب: البر، والقضب: ٨٨}وزيتونا ونخَل{ ]عبس: 

 الفصفصة،)صحيح(

بالحب على البر. وذكر أبو  -وهو الحجة في اللغة  -قال المؤلف: فاقتصر ابن عباس 

كتابه في النبات في باب ترجمته " باب حنيفة أحمد بن داود الدينوري اللغوي في 

: قال أبو عمرو وهو -الزرع والحرث وأسماء الحب والقطاني وأوصافها " فقال 

جميع بزور النبات يقال لها " الحبة " بكسر الحاء. قال أبو محمد كما صح  -الشيباني 
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حميل  فينبتون كما تنبت الحبة في»من قوله:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن رسول َّللا 

قال أبو حنيفة الدينوري في الباب المذكور: وقال الكسائي: واحد الحبة: « : السيل

حبة، بفتح الحاء؛ فأما الحب فليس إَل الحنطة، والشعير، واحدها حبة، بفتح الحاء؛ 

: الحب للحنطة، والشعير -وإنما افترقتا في الجمع.. قال المؤلف: فهذه ثَلثة جموع 

لكل ما عداهما من البزور  -الحاء وزيادة الهاء في آخرها بكسر  -خاصة، والحبة 

خاصة، والحبوب للحنطة والشعير وسائر البزور. والكسائي إمام في اللغة، وفي 

الدين، والعدالة. فإذ قد صح أن الحب َل يقع إَل على الحنطة والشعير في لغة العرب، 

: -ة عن غيرهما وغير التمر نصا بنفي الزكا -صلى َّللا عليه وسلم  -وقال رسول َّللا 

 فَل زكاة في شيء من النبات غيرهما وغير التمر.

 عن ابن عباس: أنه كان يأخذ الزكاة من الكراث.■ 

 عن ابن عمر: أنه رأى الزكاة في السلت.)صحيح(■ 

قال المؤلف: فإنه قدر أنه نوع من القمح، وليس كذلك، وإن كان القمح يستحيل في 

ن اسمهما عند العرب مختلف، وحدهما في المشاهدة بعض اْلرضين سلتا؛ فإ

مختلف، فهما صنفان بَل شك وقد يستحيل العصير خمرا، ويستحيل الخمر خَل، 

 وهي أصناف مختلفة بَل خَلف..

[ قال: كانوا ٥٤٥عن ابن عمر في قوله تعالى: }وآتوا حقه يوم حصاده{ ]اْلنعام: ■ 

 (يعطون من اعتر بهم شيئا سوى الصدقة.)صحيح

عن ابن عمر في صدقة الثمار والزرع، قال: ما كان من نخل، أو عنب، أو ■ 

 حنطة، أو شعير.)صحيح(

أن معاذا لما قدم اليمن لم يأخذ الصدقة إَل من »عن موسى بن طلحة بن عبيد َّللا: ■ 

 .)صحيح(« الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب

لم يأخذها إَل من الحنطة عن أبي بردة بن أبي موسى اْلشعري عن أبيه أنه ■ 

 والشعير والتمر والزبيب.)صحيح(

أنه إنما  -صلى َّللا عليه وسلم  -كتاب معاذ عن النبي »موسى بن طلحة: عندنا ■ 

 )ضعيف منقطع(« أخذ الصدقة من: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير

ليه صلى َّللا ع -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي صحيفة، عن النبي ■ 

عن عمرو بن شعيب « .) العشر في: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير» -وسلم 

العشر في: » -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبيه عن جده، وهي صحيفة، عن النبي 

)ضعيف() محمد بن أبي ليلى، وهو سيئ « التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير

 الحفظ...وهى صحيفة(

تاب بن أسيد أنه أمر بخرص العنب. )ضعيف() من عن سعيد بن المسيب عن ع■ 

طريق عبد الرحمن بن إسحاق، وعبد َّللا بن نافع، وكَلهما في غاية الضعف. ومن 

طريق محمد بن مسلم الطائفي، وهو في غاية الضعف. ومن طريق عبد الملك بن 

وهو منكر الحديث، عن نصر بن طريف وهو  -حبيب اْلندلسي عن أسد بن موسى 
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ء، وهو ساقط ألبتة.. وسعيد لم يولد إَل بعد موت عتاب بسنتين. وعتاب لم أبو جز

 إَل مكة وَل زرع بها، وَل عنب( -صلى َّللا عليه وسلم  -يوله النبي 

 999]مسألة صدقة الخيل والرقيق[ م

 -أقوال الفقهاء:

َل زكاة في الخيل الذكور ولو كثرت وبلغت ألف فرس فإن كانت إناثا، أو إناثا ■ 

كورا، سائمة غير معلوفة فحينئذ تجب فيها الزكاة، وصفة تلك الزكاة أن صاحب وذ

الخيل مخير، إن شاء أعطى عن كل فرس منها دينارا أو عشرة دراهم؛ وإن شاء 

 قومها فأعطى من كل مائتي درهم خمسة دراهم.)أبو حنيفة(

ومكحول، َل زكاة في الخيل .) عمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، وعطاء، ■

والشعبي، والحسن، والحكم بن عتيبة، وهو فعل أبي بكر، وعمر، وعلي كما ذكرنا، 

 وهو قول مالك، والشافعي،وأهل الظاهر(

 الحمير تشبه البقر في الزكاة.)إبراهيم النخعي(■

 -اآليات واِلحاديث واآلثار:

 [ .٥٠٣قوله تعالى }خذ من أموالهم صدقة{ ]التوبة: ■

آلية فليس فيها أن كل صنف من أصناف اْلموال صدقة، وإنما فيها قال المؤلف: أما ا

[ فلو لم يرد إَل هذا النص وحده ْلجزأ فلس واحد ٥٠٣}خذ من أموالهم{ ]التوبة: 

عن جميع أموال المسلم؛ ْلنه صدقة أخذت من أمواله. ثم لو كان في اآلية أن في كل 

وَل بدليل لما كانت لهم صنف من أصناف اْلموال صدقة وليس ذلك فيها َل بنص 

فيها حجة؛ ْلنه ليس فيها مقدار المال المأخوذ، وَل مقدار المال المأخوذ منه، وَل 

 متى تؤخذ تلك الصدقة.

 -صلى َّللا عليه وسلم  -ومثل هذا َل يجوز العمل فيه بقول أحد دون رسول َّللا 

 [٤٤: المأمور بالبيان، قال تعالى: }لتبين للناس ما نزل إليهم{ ]النحل

الخيل لرجل أجر، ولرجل » -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة عن النبي ■ 

ورجل ربطها تغنيا وتعففا، ولم ينس حق َّللا في رقابها، »فذكر الحديث، وفيه « ستر

 صحيح(«)وَل ظهورها، فهي له ستر

مبين قال المؤلف: فليس فيه إَل أن َّلل تعالى حقا في رقابها وظهورها، غير معين وَل 

المقدار؛ وَل مدخل للزكاة في ظهور الخيل بإجماع منا ومنهم ، فصح أن هذا الحق 

إنما هو على ظاهر الحديث، وهو حمل على ما طابت نفسه منها في سبيل َّللا تعالى، 

 وعارية ظهورها للمضطر.

قد عفوت » -صلى َّللا عليه وسلم  -عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول َّللا ■ 

 « .، فأدوا صدقة أموالكم من كل مائتين خمسةعن الخيل

ليس على المسلم في عبده وَل في فرسه : »-صلى َّللا عليه وسلم  -عن رسول َّللا ■ 

 .)صحيح(« صدقة إَل صدقة الفطر في الرقيق

عن أنس بن مالك: أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من الرأس عشرة ومن الفرس ■ 
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أس الرقيق وعشرة دراهم، وخمسة يعني ر -عشرة، ومن البراذين خمسة 

 دراهم.)صحيح(

يعلى بن أمية يقول: ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى بن أمية فرسا أنثى بمائة ■ 

قلوص؛ فندم البائع، فلحق بعمر، فقال: غصبني يعلى وأخوه فرسا لي. فكتب عمر 

غ عندكم هذا؟ إلى يعلى: أن الحق بي فأتاه فأخبره الخبر؛ فقال عمر: إن الخيل لتبل

فقال يعلى: ما علمت فرسا بلغ هذا قبل هذا. فقال عمر: فنأخذ من أربعين شاة شاة وَل 

نأخذ من الخيل شيئا خذ من كل فرس دينارا قال: قال: فضرب على الخيل دينارا 

 دينارا.)صحيح(

عن ابن شهاب أن السائب ابن أخت نمر أخبره أنه كان يأتي عمر بن الخطاب ■ 

 الخيل، قال ابن شهاب: وكان عثمان بن عفان يصدق الخيل.)صحيح(بصدقات 

عن شبيل بن عوف وكان قد أدرك الجاهلية قال: أمر عمر بن الخطاب الناس ■ 

بالصدقة؛ فقال الناس: يا أمير المؤمنين، خيل لنا ورقيق افرض علينا عشرة 

 عشرة.)صحيح(

 تطوع منهم َل واجبة. قال المؤلف: قد صح أن عمر إنما أخذها على أنها صدقة

حججت مع عمر بن الخطاب فأتاه أشراف »قال:  -عن حارثة هو ابن مضرب ■ 

أهل الشام فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا أصبنا رقيقا ودوابا فخذ من أموالنا صدقة 

 في غاية الصحة(«)تطهرنا وتكون لنا زكاة. فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي

لبصري: أن مروان بعث إلى أبي سعيد الخدري: أن ابعث إلي بزكاة عن الحسن ا■ 

رقيقك. فقال للرسول: إن مروان َل يعلم إنما علينا أن نطعم عن كل رأس عند كل 

 فطر صاع تمر أو نصف صاع بر.

 عن علي قال: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق.)صحيح(■ 

 999]مسألة الزكاة في العسل[م● 

صلى  -يجوز إيجاب فرض زكاة في مال لم يصح عن رسول َّللا  قال ابن حزم: فَل

 فيه إيجابها... -َّللا عليه وسلم 

 -أقوال الفقهاء:

َل زكاة في العسل .) مالك والشافعي وأبو سليمان، وأصحابهم ، وسفيان الثوري، ■ 

 والحسن بن حي(

أو كثر  قل -إن كان النحل في أرض العشر ففيه الزكاة، وهو عشر ما أصيب منه ■ 

 قل أو كثر.)أبو حنيفة( -وإن كان في أرض خراج فَل زكاة فيه  -

إذ بلغ العسل عشرة أرطال ففيه رطل واحد؛ وهكذا ما زاد ففيه العشر، والرطل ■ 

 هو الفلفلي.)أبو يوسف(

والفرق: ستة وثَلثون رطَل  -إذا بلغ العسل خمسة أفراق ففيه العشر، وإَل فَل ■ 

فراق: مائة رطل وثمانون رطَل فلفلية؛ قال: والسكر كذلك.)محمد فلفلية، والخمسة اْل

 بن الحسن(
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في كل عشرة أزقاق من العسل زقا.)مكحول والزهري وسليمان بن موسى ربيعة، ■ 

 ويحيى بن سعيد اْلنصاري، وابن وهب وَل يصح عن عمر بن عبد العزيز(

 -اِلحاديث واآلثار:■

صلى َّللا  -جاء هَلل إلى رسول َّللا »ل: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قا■

بعشور نحل له وسأله أن يحمي له واديا يقال له: سلبة، فحماه  -عليه وسلم 

 ضعيف() صحيفة َل تصح(«)له

كتب إلى أهل اليمن: أن  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن رسول َّللا »عن أبي هريرة: ■ 

هو أسقط من كل ساقط .)صعيف() عبد َّللا بن محرر و« يؤخذ من العسل العشور

 متفق على اطراحه(

إن  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن أبا سيارة المتعي قال للنبي »عن سليمان بن موسى ■ 

ضعيف منقطع() سليمان بن موسى َل يعرف له لقاء «)لي نحَل. قال: فأد منه العشر

 رضي َّللا عنهم ( -أحد من الصحابة 

العسل: إن عليكم في كل عشرة أفراق أن عمر بن الخطاب قال ْلهل اليمن في ■ 

 فرقا.)ضعيف منقطع () عن عطاء الخراساني عنه، ولم يدركه عطاء(

عن سعد بن أبي ذباب وكانت له صحبة أنه أخذ عشر العسل من قومه وأتى به ■ 

صلى َّللا  -وقدمت على رسول َّللا »عمر؛ فجعله عمر في صدقات المسلمين؛ قال: 

ملني على قومي، واستعملني أبو بكر بعده، ثم استعملني فأسلمت واستع -عليه وسلم 

عمر من بعده فقلت لقومي: في العسل زكاة، فإنه َل خير في مال َل يزكى فقالوا: كم 

)ضعيف() وعن منير بن عبد َّللا عن « ترى. فقلت: العشر، فأخذته وأتيت به عمر

 يدرى من هو، أبيه، وكَلهما مجهول، وبعض رواته يقول: متين بن عبد َّللا وَل

 وعن بقية، وهو ضعيف(

عن هَلل بن مرة: أن عمر بن الخطاب قال في عشور العسل: ما كان منه في ■ 

السهل ففيه العشر، وما كان منه في الجبل ففيه نصف العشر.)ضعيف() عن هَلل 

 بن مرة، وَل يدرى من هو(

لغنم، فقال: لم أن معاذ بن جبل لما أتى اليمن أتي بالعسل وأوقاص ا»عن طاوس: ■ 

 ضعيف مرسل(«)أقمر فيها بشيء.

ابن جريج قال كتبت إلى إبراهيم بن ميسرة أسأله عن زكاة العسل. فذكر جوابه، ■ 

وفيه: أنه قال: ذكر لي من َل أتهم من أهلي: أن عروة بن محمد السعدي قال له: إنه 

د وجدنا بيان كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العسل. فرد إليه عمر: ق

 صدقة العسل بأرض الطائف؛ فخذ منه العشور.)ضعيف منقطع(

 999]مسألة زكاة عروض التجارة[م

قال ابن حزم: وحتى لو لم يأت خَلف في ذلك لما وجبت شريعة بغير نص قرآن أو 

 رضي َّللا عنهم .. -سنة ثابتة أو إجماع متيقن َل يشك في أنه قال به جميع الصحابة 

ما يدل على أن َل زكاة  -صلى َّللا عليه وسلم  -قد صح عن رسول َّللا وقال أيضا: و
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ليس فيما » -صلى َّللا عليه وسلم  -في عروض التجارة، وهو أنه قد صح عن النبي 

 « .دون خمس أواق من الورق صدقة وَل فيما دون خمس ذود من اْلبل صدقة

مسة أوسق من التمر وأنه أسقط الزكاة عما دون اْلربعين من الغنم، وعما دون خ

عليه  -والحب؛ فمن أوجب زكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في كل ما نفي عنه 

ليس على المسلم في: عبده، » -عليه السَلم  -الزكاة مما ذكرنا. وصح عنه  -السَلم 

قد عفوت عن صدقة »قال:  -عليه السَلم  -وأنه « وَل فرسه، صدقة إَل صدقة الفطر

 « .الخيل

فسئل »ذكر حق َّللا تعالى في: اْلبل، والبقر، والغنم، والكنز  -عليه السَلم  -وأنه 

 « .عن الخيل، فقال: الخيل ثَلثة: هي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر

فسئل عن الحمير فقال: ما أنزل علي فيها شيء إَل هذه اآلية الفاذة الجامعة: }فمن »

 [ «٤يعمل مثقال ذرة خيرا يره{ ]الزلزلة: 

 فمن أوجب الزكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في الخيل، والحمير، والعبيد...

 -أقوال الفقهاء:

تجب الزكاة في العروض المتخذة للتجارة.) ابن عمر و أبو حنيفة، ومالك، ■

 والشافعي في أحد قوليه(

ز َل زكاة في عروض التجارة.)ابن الزبير و عمرو بن دينار وعمر بن عبد العزي■

وعبد الرحمن بن نافع ، وروي أيضا عن عائشة،وذكره الشافعي عن ابن عباس، 

 وهو أحد قولي الشافعي(

 تزكى عروض التجارة من أعيانها .)المزني من الشافعية وطائفة(■

 تقوم وتخرج ماَل .)أبو حنيفة ومالك والشافعي(■

  بما اشتراها به . *قال أبو حنيفة : تقوم باْلحوط للمساكين . *قال الشافعي : تقوم

 َل يضيف الربح إلى رأس المال حين التقويم إَل الصيارفة.)الشافعي(■

 يضيف الربح إلى رأس المال ولو لم يربحه إَل في تلك الساعة.)أبو حنيفة ومالك(■ 

 -اِلحاديث واآلثار:

أما بعد، فإن رسول َّللا »عن خبيب بن سليمان بن جندب عن أبيه عن جده سمرة ■ 

« كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع -َّللا عليه وسلم صلى  -

 -رضي َّللا عنه  -.)ضعيف() جميع رواته ما بين سليمان بن موسى، وسمرة 

 مجهولون َل يعرف من هم(

قال المؤلف: ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة، ْلنه ليس فيه: أن تلك الصدقة هي 

بها الزكاة المفروضة لبين وقتها  -ليه السَلم ع -الزكاة المفروضة؛ بل لو أراد 

 ومقدارها وكيف تخرج، أمن أعيانها، أم بتقويم، وبماذا تقوم؟..

فقال: يا  -صلى َّللا عليه وسلم  -قيس بن أبي غرزة قال: مر بنا رسول َّللا »عن ■ 

 .)صحيح(« معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة

فهذه صدقة مفروضة غير محدودة، لكن ما طابت به أنفسهم، وتكون  قال المؤلف:
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 كفارة لما يشوب البيع مما َل يصح من لغو وحلف.

مصدقا فقال: منع  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن عمر بعثه رسول َّللا »أبي هريرة: ■ 

كم : إن-صلى َّللا عليه وسلم  -العباس، وخالد بن الوليد، وابن جميل. فقال رسول َّللا 

 .)صحيح(« تظلمون خالدا، إن خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل َّللا

قال المؤلف : قالوا: فدل هذا على أن الزكاة طلبت منه في دروعه، وأعبده؛ وَل زكاة 

فيها إَل أن تكون لتجارة. وليس في الخبر َل نص وَل دليل وَل إشارة على شيء مما 

دا إذ نسبوا إليه منع الزكاة وهو قد احتبس أدراعه ادعوه، وإنما فيه أنهم ظلموا خال

، إذ من المحال أن يكون رجل عاقل -عليه السَلم  -وأعبده في سبيل َّللا فقط، صدق 

 ذو دين ينفق النفقة العظيمة في التطوع ثم يمنع اليسير في الزكاة المفروضة..

مر بن عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: كنت على بيت المال زمان ع■ 

الخطاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها، غائبها وشاهدها، ثم 

 أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد.)صحيح(

قال المؤلف: ليس فيه: أن تلك اْلموال كانت عروضا للتجارة وقد كانت للتجار 

يزاد في الخبر ما  أموال تجب فيها الزكاة، من فضة وذهب وغير ذلك، وَل يحل أن

 ليس فيه..

عن أبي قَلبة: إن عمال عمر قالوا: يا أمير المؤمنين، إن التجار شكوا شدة التقويم، ■

 فقال عمر: هاه هاه خففوا.)مرسل() لم يدرك عمر بعقله وَل بسنه(

عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: مر بي عمر بن الخطاب فقال: يا حماس، ■ 

: ما لي مال إَل جعاب وأدم. فقال: قومها قيمة ثم أد أد زكاة مالك. فقلت

 زكاتها.)ضعيف() عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه، وهما مجهوَلن(

عن ابن عباس أنه كان يقول: َل بأس بالتربص حتى يبيع، والزكاة واجبة ■ 

 فيه.)صحيح(

ى قال المؤلف: وَل دليل فيه على إيجاب الزكاة في عروض التجارة، وهو خارج عل

مذهب ابن عباس المشهور عنه في أنه كان يرى الزكاة واجبة في فائدة الذهب، 

 والفضة، والماشية حين تستفاد، فرأى الزكاة في الثمن إذا باعوه.

عن ابن عباس: أنه قال في المال المستفاد: يزكيه حين يستفيده، وقال ابن عمر: ■ 

 حتى يحول عليه الحول.)صحيح(

 العروض زكاة إَل أن تكون لتجارة.)صحيح(عن ابن عمر: ليس في ■ 

نافع الخوزي قال: كنت جالسا عند عبد الرحمن بن نافع إذ جاءه زياد البواب فقال ■ 

يقول: أرسل زكاة مالك. فقام فأخرج مائة  -يعني ابن الزبير  -له: إن أمير المؤمنين 

قال نافع: فلقيت  درهم، وقال له: اقرأ عليه السَلم، وقل له: إنما الزكاة في الناض.

زيادا فقلت له: أبلغته. قال: نعم، قلت: فماذا قال ابن الزبير. فقال: قال: 

 صدق.)صحيح( * الناض: النقدين .

عن قطن قال: مررت بواسط زمن عمر بن عبد العزيز، فقالوا: قرئ علينا كتاب ■ 
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 ول.أمير المؤمنين: أن َل تأخذوا من أرباح التجار شيئا حتى يحول عليها الح

 999]مسألة زكاة التمر والبر والشعير[م● 

قال ابن حزم: وَل زكاة في تمر، وَل بر، وَل شعير: حتى يبلغ ما يصيبه المرء 

الواحد من الصنف الواحد منها خمسة أوسق؛ والوسق ستون صاعا؛ والصاع أربعة 

لى والمد من رطل ونصف إلى رطل وربع ع -صلى َّللا عليه وسلم  -أمداد بمد النبي 

قدر رزانة المد وخفته، وسواء زرعه في أرض له أو في أرض لغيره بغصب أو 

بمعاملة جائزة، أو غير جائزة، إذا كان النذر غير مغصوب، سواء أرض خراج 

 كانت أو أرض عشر.

وقال أيضا: وبحثت أنا غاية البحث عند كل من وثقت بتمييزه، فكل اتفق لي على أن 

ان وثمانون حبة وثَلثة أعشار حبة بالحب من الشعير دينار الذهب بمكة وزنه: اثن

المطلق، والدرهم سبعة أعشار المثقال؛ فوزن الدرهم المكي سبع وخمسون حبة 

وستة أعشار حبة وعشر حبة، فالرطل مائة درهم واحدة وثمانية وعشرون درهما 

 بالدرهم المذكور.

 -أقوال الفقهاء:

 مالك، والشافعي، وأحمد. بمثل قول المؤلف يقول جمهور الفقهاء :■

يزكى ما قل من ذلك وما كثر، فإن كان في أرض خراج فَل زكاة فيما أصيب ■ 

فيها، فإن كانت اْلرض مستأجرة فالزكاة على رب اْلرض َل على الزارع، فإن كان 

في أرض مغصوبة، فإن قضي لصاحب اْلرض بما نقصها الزرع فالزكاة على 

 يء فالزكاة على الزارع.صاحب اْلرض، وإن لم يقض له بش

ما كان يحتمل التوسيق فَل زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق، وما كان َل يحتمل ■ 

 التوسيق فالزكاة في قليله وكثيره.)أبو سليمان(

 -اِلحاديث واآلثار:

 )صحيح(« كان يتوضأ بالمد -عليه السَلم  -أنه ■ ■ »

ويجزئ في الوضوء » -وسلم صلى َّللا عليه  -عن أنس بن مالك عن رسول َّللا ■ 

ضعيف() ْلن شريكا مطرح، مشهور بتدليس المنكرات إلى الثقات، وقد «)رطَلن

 أسقط حديثه اْلمامان: عبد َّللا بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان(

قال المؤلف: لو صح لما كان لهم فيه حجة؛ ْلنه َل يدل ذلك على أن المد رطَلن، 

، وَل خَلف في « توضأ بثلثي المد -َّللا عليه وسلم صلى  -أن رسول َّللا »وقد صح 

لم يكن يعير له الماء للوضوء بكيل ككيل الزيت َل يزيد وَل  -عليه السَلم  -أنه 

يجزئ في الوضوء » -عليه السَلم  -فلو صح لما كان في قوله  -ينقص. أيضا 

ندهم مانع من أن يجزئ أقل، وهم أول موافق لنا في هذا، فمن توضأ ع« رطَلن

 بنصف رطل أجزأه، فبطل تعلقهم بهذا اْلثر.

 صحيح(«)كان يغتسل بالصاع. -عليه السَلم  -أنه ■ »

عن موسى الجهني: كنت عند مجاهد فأتى بإناء يسع ثمانية أرطال تسعة أرطال، ■ 
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يغتسل  -صلى َّللا عليه وسلم  -كان رسول َّللا »عشرة أرطال، فقال: قالت عائشة 

 )صحيح(« بمثل هذا

ال المؤلف: َل حجة فيه، ْلن موسى قد شك في ذلك اْلناء من ثمانية أرطال إلى ق

فقد  -عشرة، وهم َل يقولون: إن الصاع َل يزيد على ثمانية أرطال وَل فلسا ، وأيضا 

جميعا من إناء  -رضي َّللا عنها  -اغتسل هو وعائشة  -عليه السَلم  -أنه »صح 

 -و الفرق، والفرق: اثنا عشر مدا، وأيضا ؛ وأيضا من إناء ه« يسع ثَلثة أمداد

 بخمسة مكاكي. -بخمسة أمداد، وأيضا 

وكل هذه اآلثار في غاية الصحة، واْلسناد الوثيق الثابت المتصل، والخمسة مكاكي: 

 خمسون مدا.

المكيال على مكيال : »-صلى َّللا عليه وسلم  -عن ابن عمر قال: قال رسول َّللا ■ 

 .)صحيح(« لى وزن أهل مكةأهل المدينة، والوزن ع

صلى  -قال المؤلف: ووجدنا أهل المدينة " َل يختلف منهم اثنان في أن مد رسول َّللا 

الذي به تؤدى الصدقات ليس أكثر من رطل ونصف، وَل أقل من  -َّللا عليه وسلم 

رطل وربع ". وقال بعضهم: رطل وثلث، وليس هذا اختَلفا؛ لكنه على حسب رزانة 

 بر، والتمر، والشعير.المكيل من ال

وقال أيضا: وهذا أمر مشهور بالمدينة منقول نقل الكافة صغيرهم وكبيرهم، 

وصالحهم وطالحهم، وعالمهم وجاهلهم، وحرائرهم وإمائهم، كما نقل أهل مكة 

موضع الصفا، والمروة، واَلعتراض على أهل المدينة في صاعهم ومدهم 

لمروة وَل فرق، وكمن يعترض على كالمعترض على أهل مكة في موضع الصفا وا

 أهل المدينة في القبر والمنبر والبقيع، وهذا خروج عن الديانة والمعقول.

الذي كان يأخذ به  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن مد النبي »عن هشام بن عروة ■ 

 .)صحيح(« الصدقات: رطل ونصف

 ل وثلث.عن أبي داود عن أحمد بن حنبل قال: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطا■

 .-صلى َّللا عليه وسلم  -قال أبو داود: وهو صاع رسول َّللا 

عن موسى بن طلحة: أن القفيز الحجاجي قفيز عمر، أو صاع عمر.)ضعيف() ■ 

 موسى بن طلحة فبين أبي إسحاق وبينه من َل يدرى من هو(

صاع عمر.)ضعيف()مجالد ضعيف ، أول من  -عن الشعبي قال: القفيز الحجاجي ■ 

 أبو حنيفة(ضعفه 

 عن إبراهيم: عيرنا صاع عمر فوجدناه حجاجيا.)ضعيف()إبراهيم لم يدرك عمر(■ 

 -قال المؤلف: ثم لو صح كل ذلك لما انتفعوا به؛ ْلننا لم ننازعهم في صاع عمر 

صلى َّللا عليه وسلم  -وَل في قفيزه، إنما نازعناهم في صاع النبي  -رضي َّللا عنه 

مر: صاع، وقفيز، ومد. رتبه ْلهل العراق لنفقاتهم ولسنا ندفع أن يكون لع -

وأرزاقهم؛ كما بمصر الويبة واْلردب؛ وبالشام المد وكما كان لمروان بالمدينة مد 

 اخترعه، ولهشام بن إسماعيل مد اخترعه، وَل حجة في شيء من ذلك.
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 صلى َّللا عليه وسلم -كان الصاع على عهد رسول َّللا »عن السائب بن يزيد قال ■ 

 )صحيح(« مدا وثلثا بمدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز -

صلى  -عن نافع قال: كان ابن عمر يعطي زكاة الفطر من رمضان بمد رسول َّللا ■ 

 المد اْلول.)صحيح( -َّللا عليه وسلم 

. -صلى َّللا عليه وسلم  -قال المؤلف: فصح أن بالمدينة صاعا، ومدا غير مد النبي 

لما نسب  -صلى َّللا عليه وسلم  -ان صاع عمر بن الخطاب هو صاع النبي ولو ك

إلى عمر أصَل دون أن ينسب إلى أبي بكر، وَل إلى أبي بكر أيضا دون أن يضاف 

 صلى َّللا عليه وسلم.. -إلى رسول َّللا 

عن الحجاج بن أرطاة قال: حدثني من سمع الحجاج بن يوسف يقول: صاعي هذا ■ 

 ه عجوز بالمدينة.صاع عمر أعطتني

منعت العراق قفيزها »صلى َّللا عليه وسلم قال:  -عن أبي هريرة أن رسول َّللا ■ 

ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من 

 شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه.)صحيح(« حيث بدأتم

ا يجب في هذه اْلرضين، ولم يخبر أن بم -عليه السَلم  -قال المؤلف: قالوا: فأخبر 

فيها زكاة؛ ولو كان فيها زكاة ْلخبر بها... وليت شعري في أي معقول وجدوا أن كل 

شريعة لم تذكر في هذا الحديث فهي ساقطة. وهل يقول هذا من له نصيب من 

فرق، وبين من  -ْلنها لم تذكر في هذا الخبر  -التمييز. وهل بين من أسقط الزكاة 

الصَلة والحج ْلنهما لم يذكرا في هذا الخبر... وليس في الدنيا حديث انتظم  أسقط

 ذكر جميع الشرائع أولها عن آخرها، نعم، وَل سورة أيضا.

في هذا الحديث اْلنذار بخَلء أيدي المفتتحين لهذه البَلد  -عليه السَلم  -وإنما قصد 

عليه السَلم ...  -نذر به من أخذ طعامها ودراهمها ودنانيرها فقط؛ وقد ظهر ما أ

وقالوا: َل يجتمع حقان في مال واحد. قال أبو محمد: كذبوا وأفكوا بل تجتمع حقوق 

َّلل تعالى في مال واحد؛ ولو أنها ألف حق، وما ندري من أين وقع لهم أنه َل يجتمع 

حقان في مال واحد؛ وهم يوجبون الخمس في معادن الذهب والفضة والزكاة أيضا؛ 

الحول، وإما في ذلك الوقت إن كان بلغ حول ما عنده من الذهب والفضة؛  إما عند

 ويوجبون أيضا الخراج في أرض المعدن إن كانت أرض خراج.

ومن عجائب الدنيا تغليبهم الخراج على الزكاة فأسقطوها به، ثم غلبوا زكاة البر 

ا زكاة التجارة والشعير والتمر والماشية على زكاة التجارة، فأسقطوها بها؛ ثم غلبو

في الرقيق على زكاة الفطر، فأسقطوها بها؛ فمرة رأوا زكاة التجارة أوكد من الزكاة 

المفروضة، ومرة رأوا الزكاة المفروضة أولى من زكاة التجارة... وممن صح عنه 

إيجاب الزكاة في الخارج من أرض الخراج: عمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، 

والحسن بن حي. وقال سفيان، وأحمد: إن فضل بعد الخراج وابن شبرمة، وشريك، 

 خمسة أوسق فصاعدا ففيه الزكاة..

من قوله إذ أسلمت دهقانة نهر الملك إن اختارت  -رضي َّللا عنه  -عن عمر ■ 
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أرضها أو أدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها، وإَل فخلوا بين المسلمين 

 (وعن علي نحو هذا.)صحيح -وأرضهم 

 999م]مسألة زكاة ما أصيب في اِلرض المغصوبة[■ 

قال ابن حزم: وكذلك ما أصيب في اْلرض المغصوبة إذا كان البذر للغاصب؛ ْلن 

غصبه اْلرض َل يبطل ملكه عن بذره؛ فالبذر إذا كان له فما تولد عنه فله؛ وإنما 

 عليه حق اْلرض فقط؛ ففي حصته منه الزكاة، وهي له حَلل وملك صحيح.

وكذلك اْلرض المستأجرة بعقد فاسد، أو المأخوذة ببعض ما يخرج منها، أو 

 « .فيما سقت السماء العشر: »-عليه السَلم  -الممنوحة لعموم قوله 

وأما إن كان البذر مغصوبا فَل حق له؛ وَل حكم في شيء مما أنبت َّللا تعالى منه؛ 

البذر؛ لقول َّللا تعالى: سواء كان في أرضه نفسه أم في غيرها، وهو كله لصاحب 

 [٥٩٩}وَل تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل{ ]البقرة: 

وَل يختلف اثنان في أن غاصب البذر إنما أخذه بالباطل، وكذلك كل بذر أخذ بغير 

حق فمحرم عليه بنص القرآن أكله، وكل ما تولد من شيء فهو لصاحب ما تولد منه 

 ا حرم َّللا تعالى عليه..بَل خَلف، وليس وجوب الضمان بمبيح له م

 -اْلحاديث واآلثار:

)ضعيف() راويه مخلد بن خفاف « الخراج بالضمان»قوله صلى َّللا عليه وسلم ■

 وهو مجهول(

قال المؤلف: لو صح لكان ورد في عبد بيع بيعا صحيحا ثم وجد فيه عيب؛ ومن 

س كله باطل. الباطل أن يقاس الحرام على الحَلل، لو كان القياس حقا؛ فكيف والقيا

والثالث: أنهم يلزمهم أن يجعلوا أوَلد المغصوبة من اْلماء والحيوان للغاصب بهذا 

 الخبر؛ وهم َل يقولون بذلك.

 999أَْوُسٍق[م ]َمْسأَلَةٌ َزَكاة اْلبُر  إَذا بَلََغ َخْمَسةَ 

ْنُف اْلَواِحُد  ، أَْو التامْ  -قال ابن حزم: فَإَِذا بَلََغ الصِّ ِعيِر ِمْن اْلبُرِّ َخْمَسةَ أَْوُسٍق  -ِر، أَْو الشا

ا يُْسقَى بَِساقِيٍَة ِمْن نَْهٍر، أَْو َعْيٍن، أَْو َكاَن بَْعًَل فَفِيِه  َكَما َذَكْرنَا فََصاِعًدا، فَإِْن َكاَن ِمما

 اْلُعْشُر.

ِر، فَإِْن نَقََص َعْن اْلَخْمَسِة َوإِْن َكاَن يُْسقَى بَِساقِيٍَة، أَْو نَاُعوَرٍة، أَْو َدْلٍو فَفِيِه نِْصُف اْلُعشْ 

 فَََل َزَكاةَ فِيِه. -َما قَلا أَْو َكثَُر  -اْْلَْوُسِق 

 -أقوال الفقهاء:

، وأهل الظاهر .■   وقول المؤلف هو قول َمالٍِك، َوالشاافِِعيِّ

 فِي قَلِيلِِه َوَكثِيِرِه اْلُعْشُر، أَْو نِْصُف اْلُعْشِر.)أبو حنيفة(■ 

 -آلثار:اِلحاديث وا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن عبد َّللا بن عمر َعْن النابِيِّ ■  فِيَما َسقَْت الساَماُء »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

 )صحيح(« َواْلُعيُوُن أَْو َكاَن َعثَِري ًا اْلُعْشُر، َوَما ُسقَِي بِالناْضِح نِْصُف اْلُعْشرِ 

 )صحيح(« ِمْن َحبٍّ َوََل تَْمٍر َصَدقَةٌ َولَْيَس فِيَما ُدوَن َخْمَسِة أَْوُسٍق، ■ »
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َكاة[ ]َمْسأَلَةٌ ََل يَُضمُّ قَْمٌح إلَى َشِعيٍر َوََل تَْمٌر فِي  647/646/645مالزَّ

ا أَْصنَاُف اْلقَْمِح فَيَُضمُّ  قال ابن حزم: ََل يَُضمُّ قَْمٌح إلَى َشِعيٍر، َوََل تَْمٌر إلَْيِهَما ، َوأَما

بَْعٍض؛ َوَكَذلَِك تَُضمُّ أَْصنَاُف الشاِعيِر بَْعُضهَا إلَى بَْعٍض؛ َوَكَذلَِك أَْصنَاُف بَْعُضهَا إلَى 

ْيَحانِيُّ َوَسائُِر أَْصنَافِِه َوهََذا ََل ِخََلَف  ، َوالصا التاْمِر بَْعُضهَا إلَى بَْعٍض اْلَعْجَوةُ، َواْلبَْرنِيُّ

؛ َواْسَم تَْمٍر يَْجَمُع أَْصنَاَف التاْمِر؛ َواْسَم فِيِه ِمْن أََحٍد؛ ِْلَنا اْسَم بُرٍّ يَجْ  َمُع أَْصنَاَف اْلبُرِّ

ِعيِر  ِ تََعالَى التاْوفِيُق ، َوَمْن َكانَْت لَهُ أَْرُضوَن َشتاى فِي  -َشِعيٍر يَْجَمُع أَْصنَاَف الشا َوبِاَّلَلا

َولَْو أَنا  -ٍة َواِحَدٍة أَْو فِي أَْعَماٍل َشتاى قَْريٍَة َواِحَدٍة؛ أَْو فِي قًُرى َشتاى فِي َعَمِل َمِدينَ 

يِن، َواْْلُْخَرى إلَى أَْقَصى اْْلَْنَدلُِس  : فَإِناهُ يَُضمُّ ُكلا قَْمٍح -إْحَدى أَْرَضْيِه فِي أَْقَصى الصِّ

ْعِضِه إلَى أََصاَب فِي َجِميِعهَا بَْعِضهَا إلَى بَْعٍض؛ َوُكلا َشِعيٍر أََصابَهُ فِي َجِميِعهَا بَ 

َكاِة فِي َذاتِه.. يِه؛ ِْلَناهُ ُمَخاطٌَب بِالزا  بَْعٍض، فَيَُزكِّ

 -أقوال الفقهاء :

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، ■ ِد ْبِن اْلَحَسِن، َوالشاافِِعيِّ قول المؤلف هو قول ُسْفيَاَن الثاْوِريِّ َوُمَحما

 َوأَهل الظاهر .

َرِة، َوالداَخِن، يَُضمُّ ُكلُّ َما أَْخَرَجْت اْْلَ ■  ْرُض: ِمْن اْلقَْمِح، َوالشاِعيِر َواْْلُْرُز، َوالذُّ

، بَْعُض َذلَِك إلَى بَْعِض، فَإَِذا اْجتََمَع ِمْن ُكلِّ َذلَِك َخْمَسةُ أَْوُسٍق فَفِيِه  َوَجِميِع اْلقَطَانِيِّ

َكاةُ .)الليث بن سعد و أبو يوسف(  الزا

َكاِة، فَإَِذا اْلقَْمُح، َوالشاِعيُر، وَ ■  ْلُت: ِصْنٌف َواِحٌد، يَُضمُّ بَْعُضهَا إلَى بَْعٍض فِي الزا السُّ

َكاةُ، َوإَِلا فَََل؛ َويُْجَمُع اْلِحماُص، َواْلفُوُل،  اْجتََمَع ِمْن َجِميِعهَا َخْمَسةُ أَْوُسٍق فَفِيهَا الزا

 ، بَْعُضهَا إلَى بَْعٍض.َواللُّوبِيَا، َواْلَعَدُس، َواْلُجلُبااُن َواْلبَِسيلَةُ 

ْمِسُم،  َرةُ، َوالسِّ ا اْْلُْرُز، َوالذُّ ْلِت ، َوأَما َوََل يَُضمُّ إلَى اْلقَْمِح، َوََل إلَى الشاِعيِر َوََل إلَى السُّ

فِي  فَِهَي أَْصنَاٌف ُمْختَلِفَةٌ، ََل يَُضمُّ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَا إلَيا َشْيٍء أَْصًَل؟ َواْختَلََف قَْولُهُ 

ةٌ قَاَل: ََل يَُضمُّ إلَى َشْيٍء  ِعيِر؛ َوَمرا ةٌ قَاَل: يَُضمُّ إلَى اْلقَْمِح، َوالشا اْلَعلَِس، فََمرا

 أَْصًَل.)مالك(

ْنبَُل فَاْجتََمَع لَهُ ِمْن اْلبُرِّ َخْمَسةُ أَْوُسٍق[م َكاة لِِمْن لَقَطَ السُّ  999]َمْسأَلَةٌ الزَّ

ْنبَُل فَ  : -اْجتََمَع لَهُ ِمْن اْلبُرِّ َخْمَسةُ أَْوُسٍق فََصاِعًدا، َوِمْن الشاِعيِر َكَذلَِك َوَمْن لَقَطَ السُّ

َكاةُ فِيهَا، اْلُعْشُر فِيَما ُسقَِي بِالساَماِء، أَْو بِالناْهِر أَْو بِاْلَعْيِن، أَْو بِالسااقِياِة،  َونِْصُف فََعلَْيِه الزا

َوبِإِيَجاِب  -ِح؛ َوََل َزَكاةَ َعلَى َمْن اْلتَقَطَ ِمْن التاْمِر َخْمَسةَ أَْوُسٍق اْلُعْشِر فِيَما ُسقَِي بِالناضْ 

َكاِة فِي َذلَِك يَقُوُل أَبُو َحنِيفَةَ؟ بُْرهَاُن َذلَِك  ِ -الزا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -: أَنا َرُسوَل َّللاا  -َصلاى َّللاا

ُرُج فِي ِمْلِكِه اْلَحبُّ ِمْن ُسْنبُلِِه إلَى إْمَكاِن َكْيلِِه؛ َولَْم يَُخصا أَْوَجبَهَا َعلَى َمالِِكهَا الاِذي يَخْ 

َمْن أََصابَهُ ِمْن َحْرثِِه أَْو ِمْن َغْيِر َحْرثِِه؛ َوََل َشْيَء فِي َذلَِك َعلَى  -َعلَْيِه الساََلُم  -

ْرِع الاِذي اْلتَقَطَ هََذا ِمْنهُ؛ ِْلَناهُ َخرَ  َج ِمْن ِمْلِكِه قَْبَل إْمَكاِن اْلَكْيِل فِيِه الاِذي بِِه َصاِحِب الزا

َكاةَ فِيِه َواِجبَةٌ َعلَى َمْن أَْزهَى  َكاةُ، َولَْيَس َكَذلَِك َما اْلتَقَطَ ِمْن التاْمِر؛ ِْلَنا الزا تَِجُب الزا

ِ تَ  -التاْمُر فِي ِمْلِكِه؛ بِِخََلِف اْلبُرِّ َوالشاِعيِر   َعالَى نَتَأَياُد.َوبِاَّلَلا
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َكاةُ َعلَى َمْن أَْزَهى التَّْمُر فِي ِمْلِكِه[م  992]َمْسأَلَةٌ الزَّ

َكاةُ َواِجبَةٌ َعلَى َمْن أَْزهَى التاْمُر فِي ِمْلِكِه  ْزهَاُء: هَُو اْحِمَراُرهُ فِي ثَِماِرِه  -َوالزا  -َواْْلِ

، َوالشاِعيَر قَْبلَ  ِدَراِسِهَما، َوإِْمَكاِن تَْصفِيَتِِهَما ِمْن التِّْبِن َوَكْيلِِهَما بِأَيِّ  َوَعلَى َمْن َملََك اْلبُرا

َوْجٍه َملََك َذلَِك، ِمْن ِميَراٍث، أَْو ِهبٍَة، أَْو اْبتِيَاٍع، أَْو َصَدقٍَة، أَْو إْصَداٍق، أَْو َغْيِر َذلَِك، 

ْزهَاِء، َوََل َعلَى َمْن َملََكهَا بَْعَد َوََل َزَكاةَ َعلَى َمْن اْنتَقََل ِمْلُكهُ َعْن التاْمِر  قَْبَل اْْلِ

، َوالشاِعيِر، قَْبَل ِدَراِسِهَما َوإِْمَكاِن تَْصفِيَتِِهمَ  ْزهَاِء، َوََل َعلَى َمْن اْنتَقََل ِمْلُكهُ َعْن اْلبُرِّ ا اْْلِ

: قَْوُل -ا َوَكْيلِِهَما، بُْرهَاُن َذلَِك َوَكْيلِِهَما؛ َوََل َعلَى َمْن َملََكهَُما بَْعَد إْمَكاِن تَْصفِيَتِِهمَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا لَْيَس فِيَما ُدوَن َخْمَسِة أَْوُسٍق ِمْن َحبٍّ َوََل تَْمٍر : »-َصلاى َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَلَْم يُوِجْب النابِيُّ « َصَدقَةٌ  إَلا بَْعَد إْمَكاِن  فِي اْلَحبِّ َصَدقَةٌ  -َصلاى َّللاا

َوهَُو  -تَْوِسيقِِه؛ فَإِنا َصاِحبَهُ ِحينَئٍِذ َمأُْموٌر بَِكْيلِِه َوإِْخَراِج َصَدقَتِِه؛ فَلَْيَس تَأِْخيُرهُ اْلَكْيَل 

ِ تََعالَى فِيِه؛ َوََل َسبِيَل إلَى التاْوِسيِق الاِذي بِِه تَجِ  -لَهُ ُمْمِكٌن  َكاةُ قَْبَل بُِمْسقٍِط َحقا َّللاا ُب الزا

َ تََعالَى لَْم يُوِجْبهَا َوََل َرُسولَهُ  َراِس؛ ِْلَنا َّللاا َراِس أَْصًَل؛ فَََل َزَكاةَ فِيِه قَْبَل الدِّ  -الدِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم   .-َصلاى َّللاا

َراِس  َداٍق: أَْو َمْوٍت، أَْو َجائَِحٍة، أَْو بِبَْيٍع أَْو ِهبٍَة، أَْو إصْ  -فََمْن َسقَطَ ُمْلُكهُ َعْنهُ قَْبَل الدِّ

فَلَْم يُْمِكْنهُ إْخَراُج َزَكاتِِه فِي َوْقِت ُوُجوبِهَا، َوََل َوَجبَْت  -نَاٍر، أَْو َغَرٍق، أَْو َغْصٍب 

َكاةُ َعلَْيِه َوهَُو فِي ِمْلِكِه.  الزا

وِطَب بَِزَكاتِِه؛ فََمْن َملََكهُ بَْعَد َذلَِك فَإِناَما َوَمْن أَْمَكنَهُ اْلَكْيُل َوهَُو فِي ِمْلِكِه فَهَُو الاِذي خُ 

َكاِة  َكاِة َعلَى َغْيِرِه َولَْيَس التاْمُر َكَذلَِك؛ ِْلَنا الناصا َجاَء بِإِيَجاِب الزا َملََكهُ بَْعَد ُوُجوِب الزا

 ُ  تََعالَى..فِيِه إَذا بََدا ِطيبُهُ، َكَما نَْذُكُر بَْعَد هََذا إْن َشاَء َّللاا

 999:991النَّْخل[م ]َمْسأَلَةٌ َزَكاة

َكاةَ َكَما َذَكْرنَا، َوأُْطلِقَْت يَُدهُ َعلَْيِه يَْفَعلُ  ا الناْخُل فَإِناهُ إَذا أَْزهَى ُخِرَص َوأُْلِزَم الزا بِِه  َوأَما

تِِه.. فَإَِذا ُخِرَص َكَما َذَكْرنَا  َكاةُ فِي ِذما فََسَواٌء بَاَع الثاَمَرةَ َصاِحبُهَا أَْو َما َشاَء؛ َوالزا

َكاةَ َعْنهُ؛ ِْلَناهَا قَْد -َوهَبَهَا أَْو تََصداَق بِهَا أَْو أَْطَعَمهَا أَْو أَِجيَح فِيهَا  : ُكلُّ َذلَِك ََل يُْسقِطُ الزا

، فَأُْعِطَي : َردا -فََزاَد أَْو نَقََص  -َوَجبَْت.. فَإَِذا َغلِطَ اْلَخاِرُص أَْو ظَلََم  اْلَواِجَب إلَى اْلَحقِّ

اِميَن بِاْلقِْسِط{.. فَإِْن اداَعى  ِ تََعالَى: }ُكونُوا قَوا َما ِزيَد َعلَْيِه َوأََخَذ ِمْنهُ َما نَقََص لِقَْوِل َّللاا

َعْدًَل َعالًِما، فَإِْن أَنا اْلَخاِرَص ظَلََمهُ أَْو أَْخطَأَ؟ لَْم يَُصداْق إَلا بِبَيِّنٍَة إْن َكاَن اْلَخاِرُص 

َكاَن َجاِهًَل أَْو َجائًِرا فَُحْكُمهُ َمْرُدوٌد؟ ِْلَناهُ إْن َكاَن َجائًِرا فَهَُو فَاِسٌق فََخبَُرهُ َمْرُدوٌد لِقَْوِل 

ِ تََعالَى: }إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَإٍ فَتَبَيانُوا أَْن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجهَالٍَة فَتُصْ  بُِحوا َعلَى َما َّللاا

 فََعْلتُْم نَاِدِميَن{..

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن َسْهُل ْبُن أَبِي َحْثَمةَ َقَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا إَذا َخَرْصتُْم : »-َصلاى َّللاا

بُعَ  ْفظَِة تَأُْخُذوا َو " َشكا ُشْعبَةُ فِي لَ « فَُخُذوا أَْو َدُعوا الثُّلَُث؛ فَإِْن لَْم تَأُْخُذوا فََدُعوا الرُّ

 تََدُعوا "

ِ »َعْن َعائَِشةَ َوِهَي تَْذُكُر َشأَْن َخْيبََر قَالَْت ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا  -َصلاى َّللاا

ُل الثامَ  ِ ْبَن َرَواَحةَ إلَى اْليَهُوِد فَيَْخُرُص الناْخَل ِحيَن يَِطيُب أَوا ِر قَْبَل أَْن يَْبَعُث َعْبَد َّللاا
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يُْؤَكَل، ثُما يَُخيُِّروَن اْليَهُوَد بَْيَن أَْن يَأُْخُذوهَا بَِذلَِك اْلَخْرِص أَْو يَْدفَُعوهَا إلَْيِهْم 

 صحيح(«)بَِذلِكَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: َوإِناَما َكاَن أَْمُر َرُسوِل َّللاا بِاْلَخْرِص لَِكْي  -َصلاى َّللاا

َكاةُ قَْبَل أَْن تُْؤَكَل الثَِّماُر َوتَْفتَِرُق.تُحْ   َصى الزا

ْرِع[م  999]َمْسأَلَةٌ َخْرُص الزَّ

َكاةَ  ْرِع أَْصًَل؛ لَِكْن إَذا ُحِصَد، َوُدِرَس، فَإِْن َجاَء الاِذي يَْقبُِض الزا َوََل يَُجوُز َخْرُص الزا

ُروِس َوالتاْصفِيَ  ْرِع ِحينَئٍِذ فَقََعَد َعلَى الدُّ ِة َواْلَكْيِل فَلَهُ َذلَِك، َوََل نَفَقَةَ لَهُ َعلَى َصاِحِب الزا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ِْلَناهُ لَْم يَأِْت َعْن َرُسوِل َّللاا ْرَع، فَََل يَُجوُز  -َصلاى َّللاا أَناهُ َخَرَص الزا

َ  -َخْرُصهُ؛ ِْلَناهُ إْحَداُث ُحْكٍم لَْم يَأِْت بِِه نَصٌّ  ا النافَقَةُ فَإِنا َّللاا ِ تََعالَى التاْوفِيُق َوأَما َوبِاَّلَلا

 تََعالَى يَقُوُل: }َوَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل{

ْرِع يُْعِطَي ِمْنهُ َمْن َحَضَر ِمْن اْلَمَساِكيِن[م  999]َمْسأَلَةٌ ِعْنَد َحَصاِد الزَّ

َمْن لَهُ َزْرٌع ِعْنَد َحَصاِدِه أَْن يُْعِطَي ِمْنهُ َمْن َحَضَر ِمْن اْلَمَساِكيِن َما َوفُِرَض َعلَى ُكلِّ 

 ِ َكاةُ ِعْنَد ِذْكِرنَا قَْوَل َّللاا طَابَْت بِِه نَْفُسهُ؛ َوقَْد َذَكْرنَا َذلَِك قَْبُل فِي بَاِب َما تَِجُب فِيِه الزا

 {تََعالَى: }َوآتُوا َحقاهُ يَْوَم َحَصاِدهِ 

َكاة[م ا يَْخُرُج ِمْنَها فََعلَى ِمْن تَُكون الزَّ  999]َمْسأَلَةٌ َساقَى َزاِرَع أَْرِضِه بُِجْزٍء ِممَّ

ا يَْخُرُج ِمْنهَا فَأَيُّهَُما َوقََع فِي َسْهِمِه  َوَمْن َساقَى َحائِطَ نَْخٍل أَْو َزاِرَع أَْرِضِه بُِجْزٍء ِمما

َكاةُ،  َخْمَسةُ أَْوُسٍق فََصاِعًدا ِمنْ  ، أَْو َشِعيٍر: فََعلَْيِه الزا تَْمٍر، أَْو َخْمَسةُ أَْوُسٍق َكَذلَِك ِمْن بُرٍّ

َوإَِلا فَََل؟ َوَكَذلَِك َمْن َكاَن لَهُ َشِريٌك فََصاِعًدا فِي َزْرٍع أَْو فِي ثََمَرِة نَْخٍل بَِحْبٍس، أَْو 

هَا َوََل فَْرَق فَإِْن َكانَْت َعلَى اْلَمَساِكيِن، أَْو اْلُعْميَاِن، اْبتِيَاٍع، أَْو بَِغْيِر َذلَِك ِمْن اْلُوُجوِه ُكلِّ 

بِيِل، أَْو َما أَْشبَهَ َذلَِك  ا ََل يَتََعياُن بِأَْهلِِه  -أَْو اْلَمْجُذوِميَن، أَْو فِي السا أَْو َعلَى َمْسِجٍد،  -ِمما

َكاةَ فِي أَقَلا  أَْو نَْحِو َذلَِك: فَََل َزَكاةَ فِي َشْيٍء ِمْن َذلِكَ  َ تََعالَى لَْم يُوِجْب الزا ُكلِِّه ، ِْلَنا َّللاا

ا َذَكْرنَا؛ َولَْم يُوِجْبهَا َعلَى َشِريٍك ِمْن أَْجِل َضمِّ َزْرِعِه إلَى َزْرِع  ِمْن َخْمَسِة أَْوُسٍق ِمما

ا َشِريِكِه، قَاَل تََعالَى: }َوَل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إَِل َعلَْيهَا وَ  َل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{ َوأَما

 لَهُ َمْن ََل يَتََعياُن فَلَْيَس يَِصحُّ أَناهُ يَقَُع ِْلََحِدِهْم َخْمَسةُ أَْوُسٍق؛ َوََل َزَكاةَ إَلا َعلَى ُمْسلٍِم يَقَعُ 

ا يُِصيُب َخْمَسةَ أَْوُسٍق، َوقَاَل أَبُو َحنِيفَةَ فِي ُكلِّ َذلَِك الزا  َكاةُ َوهََذا َخطَأٌ، لَِما قَْد َذَكْرنَا ِمما

؛ َولَْو َكاَن َما قَالُوا  ِمْن أَناهُ ََل َشِريَعةَ َعلَى أَْرٍض، َوإِناَما الشاِريَعةُ َعلَى النااِس، َواْلِجنِّ

َكاةُ فِي أََراِضي اْلُكفااِر فَإِْن قَالُوا: اْلَخَراُج نَاَب َعْنهَا قُْلنَ  ا: َكانُوا فِي َعْصِر لََوَجبَْت الزا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -النابِيِّ  َكاةُ  -َصلاى َّللاا ََل َخَراَج َعلَْيِهْم، فََكاَن يَِجُب َعلَى قَْولُِكْم أَْن تَُكوَن الزا

َسائِِر فِيَما أَْخَرَجْت أَْرُضهُْم؛ َوهََذا بَاِطٌل بِإِْجَماٍع ِمْن أَْهِل الناْقِل، َوبِإِْجَماِعِهْم َمَع 

َكاةُ  َرَكاِء ُكلِِّهْم َخْمَسةُ أَْوُسٍق فََعلَْيِهْم الزا : إَذا اْجتََمَع لِلشُّ  -اْلُمْسلِِميَن ، َوقَاَل الشاافِِعيُّ

ُ تََعالَى  -َوَسنَْذُكُر بُْطََلَن هََذا اْلقَْوِل   فِي َزَكاِة اْلُخلَطَاِء فِي اْلَماِشيَِة.. -إْن َشاَء َّللاا

َكاِة[م ]َمْسأَلَةٌ  اِرُع َما أَْنفََق فِي َحْرٍث أَْو َحَصاٍد فَأَْسقَطَهُ ِمْن الزَّ  999َعدَّ الزَّ

ْرُع أَْو التاْمُر َما أَْنفََق فِي َحْرٍث أَْو َحَصاٍد، أَْو َجْمٍع، أَْو  َوََل يَُجوُز أَْن يَُعدا الاِذي لَهُ الزا

َكاِة َوَسَواٌء تََدايََن فِي -أَْو َغْيِر َذلَِك  َدْرٍس، أَْو تَْزبِيٍل أَْو ِجَداٍد أَْو َحْفرٍ  : فَيُْسقِطُهُ ِمْن الزا
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ْرِع أَْو الثاَمِر أَْو لَْم تَأِْت..  َذلَِك أَْو لَْم يَتََدايَْن، أَتَْت النافَقَةُ َعلَى َجِميِع قِيَمِة الزا

 -أقوال الفقهاء:

، وَ ■ أَبِي َحنِيفَةَ، َوأهل الظاهر، إَلا أَنا َمالًِكا، قول المؤلف هو قول: َمالٍِك، َوالشاافِِعيِّ

َكاةَ َعْن اْْلَْمَواِل الاتِي  َوأَبَا َحنِيفَةَ، َوالشاافِِعيِّ فِي أََحِد قَْولَْيِه تَنَاقَُضوا َوأَْسقَطُوا الزا

ُ تََعالَى فِيهَا إَذا َكاَن َعلَى َصاِحبِهَا َدْيٌن يَْستَْغِرقُهَ  ا أَْو يَْستَْغِرُق بَْعَضهَا؛ أَْوَجبَهَا َّللاا

 فَأَْسقَطُوهَا َعْن ِمْقَداِر َما اْستَْغَرَق الداْيُن ِمْنهَا(

َكاةُ َزكاى، َوإَِلا فَََل.)عطاء(■  ا أََصاَب النافَقَةَ، فَإِْن بَقَِي ِمْقَداُر َما فِيِه الزا  يَْسقُطُ ِمما

 -اآلثار:

يهَا، َعْن اْبِن َعبااٍس، َواْبِن ُعَمرَ ■  ُجِل يُْنفُِق َعلَى ثََمَرتِِه، قَاَل أََحُدهَُما: يَُزكِّ ، فِي الرا

 َوقَاَل اآْلَخُر: يَْرفَُع النافَقَةَ َويَُزكِّي َما بَقَِي.

َكاِة َما أََكَل ُهَو َوأَْهلُهُ[م ْرِع فِي الزَّ  999]َمْسأَلَةٌ ََل يَُعد  َعلَى َصاِحِب الزَّ

َكاِة َما أََكَل هَُو َوأَْهلُهُ فَِريًكا أَْو َسِويقًا  َوََل يَُجوُز أَْن يَُعدا  ْرِع فِي الزا  -َعلَى َصاِحِب الزا

َعفَاُء، َوََل َما  -قَلا أَْو َكثَُر  ْنبَُل الاِذي يَْسقُطُ فَيَأُْكلُهُ الطاْيُر أَْو اْلَماِشيَةُ أَْو يَأُْخُذهُ الضُّ َوََل السُّ

: َما َذَكْرنَا قَْبُل أَنا -َصاِد؛ لَِكْن َما ُصفَِّي فََزَكاتُهُ َعلَْيِه بُْرهَاُن َذلَِك تََصداَق بِِه ِحيَن اْلحَ 

َكاةَ ََل تَِجُب إَلا ِحيَن إْمَكاِن اْلَكْيِل، فََما َخَرَج َعْن يَِدِه قَْبَل َذلَِك فَقَْد َخَرَج قَْبَل ُوُجوِب  الزا

َدقَِة فِيِه.  الصا

 : َواللاْيُث، َكَذلَِك.َوقَاَل الشاافِِعيُّ 

 َوقَاَل َمالٌِك، َوأَبُو َحنِيفَةَ: يَُعدُّ َعلَْيِه ُكلُّ َذلَِك.

ْنبُِل َما لَْو بَقَِي َْلَتَما َخْمَسةَ  قَاَل المؤلف: هََذا تَْكلِيُف َما ََل يُطَاُق، َوقَْد يَْسقُطُ ِمْن السُّ

ُ أَْوُسٍق، َوهََذا ََل يُْمِكُن َضْبطُهُ َوََل الْ  ُ تََعالَى يَقُوُل: }َل يَُكلُِّف َّللاا َمْنُع ِمْنهُ أَْصًَل ،َوَّللَاا

 نَْفًسا إَِل ُوْسَعهَا{

 992]َمْسأَلَةٌ َما أَُكل  ُهَو َوأَْهلُهُ ُرطَبًا ََل يَُكلَُّف َعْنهُ َزَكاةٌ[م

ا التاْمُر: فَفَْرٌض َعلَى اْلَخاِرِص أَْن يَْتُرَك لَهُ َما يَأُْكلُ  هَُو َوأَْهلُهُ ُرطَبًا َعلَى الساَعِة،  َوأَما

ِة قَْولِنَا َحِديُث َسْهِل ْبِن أَبِي َحْثَمةَ الاِذي َذَكْرنَا قَْبُل ِمْن  ََل يَُكلاُف َعْنهُ َزَكاةٌ.. بُْرهَاُن ِصحا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَْوِل َرُسوِل َّللاا ْو َدُعوا الثُّلَُث أَْو إَذا َخَرْصتُْم فَُخُذوا أَ : »-َصلاى َّللاا

بُعَ  ْجَماُع  -َوََل يَْختَلُِف اْلقَائِلُوَن بِهََذا اْلَخبَِر « الرُّ َوهُْم أَْهُل اْلَحقِّ الاِذيَن إْجَماُعهُْم اْْلِ

 فِي أَنا هََذا َعلَى قَْدِر َحاَجتِِهْم إلَى اْْلَْكِل ُرطَبًا. -اْلُمتابَُع 

 -أقوال الفقهاء:

، َواللاْيِث ْبِن َسْعٍد. قول المؤلف هو■  قول: الشاافِِعيِّ

 ََل يَْتُرُك لَهُ َشْيئًا.)مالك وأبو حنيفة(■ 

 يَُزكِّي َما بَقَِي بَْعَدَما يَأُْكُل.)أبو يوسف ومحمد(■ 

 -اآلثار:

َعْن بَِشيِر ْبِن يََساٍر قَاَل: بََعَث ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب أَبَا َحْثَمةَ اْْلَْنَصاِريِّ َعلَى َخْرِص ■ 

أَْمَواِل اْلُمْسلِِميَن، فَقَاَل: إَذا َوَجْدت اْلقَْوَم فِي نَْخلِِهْم قَْد َخَرفُوا فََدْع لَهُْم َما يَأُْكلُوَن، ََل 
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 حيح(تَْخُرُصهُ َعلَْيِهْم.)ص

َعْن َسْهل ْبِن أَبِي َحْثَمةَ: أَنا َمْرَواَن بََعثَهُ َخاِرًصا لِلناْخِل، فََخَرَص َمال َسْعِد ْبِن أَبِي ■ 

َوقااٍص َسْبعِمائَِة َوْسٍق، َوقَاَل: لَْوََل أَنِّي َوَجْدت فِيِه أَْربَِعيَن َعِريًشا لََخَرْصته تِْسِعِمائَِة 

 ت لَهُْم قَْدَر َما يَأُْكلُوَن.)صحيح(َوْسٍق؛ َولَِكنِّي تََركْ 

َكاة فِي َزْرع يُْسقَى بَْعَض اْلَعاِم بَِساقِيٍَة َوبَْعَض اْلَعاِم بِنَْضٍح[م  991]َمْسأَلَةٌ الزَّ

، َوإِْن َكاَن َزْرٌع، أَْو نَْخٌل يُْسقَى بَْعَض اْلَعاِم بَِعْيٍن، أَْو َساقِيٍَة ِمْن نَْهٍر أَْو بَِماِء الساَماءِ 

َوبَْعَض اْلَعاِم بِنَْضٍح، أَْو َسانِيٍَة، أَْو َخطااَرٍة، أَْو َدْلٍو، فَإِْن َكاَن الناْضُح َزاَد فِي َذلَِك 

ِزيَاَدةً ظَاِهَرةً َوأَْصلََحهُ: فََزَكاتُهُ نِْصُف اْلُعْشِر فَقَْط؛ َوإِْن َكاَن لَْم يَِزْد فِيِه َشْيئًا َوََل 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُعْشُر.. قَْد َحَكَم النابِيُّ أَْصلََح فََزَكاتُهُ الْ  فِيَما ُسقَِي بِالناْضِح  -َصلاى َّللاا

َماَء تَْسقِيه َويُْصلُِحهُ َماُء الساَماِء؛ بَْل قَْد َشاهَْدنَا  بِنِْصِف اْلُعْشِر، َوبََِل َشكٍّ أَنا السا

قَاِء بِاْلَعْيِن َوالناْضِح إنْ  َماِء تََغياَر َوََل بُدا، فَلَْم يَْجَعْل  ُجْمهُوَر السِّ  -لَْم يَقَْع َعلَْيِه َماٌء السا

ْرِع أَْو الناْخِل فََزَكاتُهُ  -َعلَْيِه الساََلُم  لَِذلَِك ُحْكًما؛ فََصحا أَنا الناْضَح إَذا َكاَن ُمْصلًِحا لِلزا

 نِْصُف اْلُعْشِر فَقَْط..

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

يَُزكِّي َعلَى اْْلَْغلَِب ِمْن َذلَِك.)جابر بن عبد َّللا وعبيد بن عمير وأبو حنيفة ■ 

 وأصحابه وعطاء (

اهُ بِِه َوتَما بِِه، ََل أُبَالِي بِأَيِّ َذلَِك َكاَن أَْكثََر َسْقيِِه فََزَكاتُهُ ■  إنا َزَكاتَهُ بِاَلاِذي َغذا

 َعلَْيِه.)مالك في أحد قوليه(

 نِْصَف َزَكاتِِه اْلُعْشُر َونِْصفُهَا نِْصُف اْلُعْشر.)الشافعي ومالك في قوله الثاني( يُْعِطي■ 

تَْيِن فِي َكاة َعلَى ِمْن َزَرَع قَْمًحا َمرَّ  999:990اْلَعاِم[م ]َمْسأَلَةٌ الزَّ

تَْيِن فِي اْلَعاِم أَْو أَْكثََر، أَْو َحَملَ  ْت نَْخلَةٌ بَْطنَْيِن فِي السانَِة َوَمْن َزَرَع قَْمًحا أَْو َشِعيًرا َمرا

ِل؛ َوإِْن َكاَن  ِعيَر الثاانِي َوََل التاْمَر الثاانِي إلَى اْْلَوا فَإِناهُ ََل يَُضمُّ اْلبُرا الثاانِي َوََل الشا

ِه؛ َوإِْن َكاَن ُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما لَْيَس فِيِه َخْمَسةُ  أََحُدهَُما لَْيَس فِيِه َخْمَسةُ أَْوُسٍق لَْم يَُزكِّ

ِهَما.  أَْوُسٍق بِاْنفَِراِدِه لَْم يَُزكِّ

ْرَعْيِن َوالتاْمَرتَْيِن َولَْو َكاَن بَْينَ  : َوَذلَِك أَناهُ لَْو َجَمَعا لََوَجَب أَْن يَْجَمَع بَْيَن الزا هَُما قَاَل َعلِيٌّ

إِْن َكاَن قَْمُح بِِكيٍر أَْو َشِعيُر بِِكيٍر أَْو تَْمُر َعاَماِن أَْو أَْكثَُر؛ َوهََذا بَاِطٌل بََِل ِخََلٍف.. وَ 

ُر أَْو أَْزهَى قَْبَل تََماِم َوْقِت  ٌر، فَإِْن يَبَِس اْلُمَؤخا بِِكيٍر َوآَخُر ِمْن ِجْنِس ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَا ُمَؤخا

ٌد، يَُضمُّ بَْعَضهُ إلَى بَْعٍض، َحَصاِد اْلبَِكيِر َوِجَداِدِه فَهَُو ُكلُّهُ َزْرٌع َواِحٌد َوتَْمٌر َواحِ 

ُر َوََل أَْزهَى إَلا بَْعَد اْنقَِضاِء َوْقِت َحَصاِد اْلبَِكيِر فَهَُما  َوتَُزكاى َمًعا؛ إْن لَْم يَْيبَْس اْلُمَؤخا

 َزْرَعاِن َوتَْمَراِن، يَُضمُّ أََحَدهَُما إلَى اآْلَخِر َولُِكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما ُحْكُمهُ.

ْزهَاِء؛ -اُن َذلَِك بُْرهَ  ُم بَْعًضا فِي اْليُْبِس َواْْلِ : أَنا ُكلا َزْرٍع َوُكلا تَْمٍر فَإِنا بَْعَضهُ يَتَقَدا

ِل يَْبَدأُ يُْبُسهُ قَْبَل أَْن يَْيبََس َما ُزِرَع فِي ُشبَاطَ، إَلا أَناهُ ََل  َوإِنا َما ُزِرَع فِي تَْشِريَن اْْلَوا

ِل َحتاى يُْستَْحَصَد الثاانِي؛ ِْلَناهَا ِصيفَةٌ َواِحَدةٌ، َوَكَذلَِك التاْمُر  يَْنقَِضي َوْقتُ   -َحَصاِد اْْلَوا

ا إَذا َكاَن ََل يَْجتَِمُع َوْقُت َحَصاِدِهَما َوََل يَتاِصُل َوْقُت إْزهَائِِهَما فَهَُما َزَمنَاِن اْثنَاِن  َوأَما
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ْمنَا ُ.. فَلَْو ُحصِ  َد قَْمٌح أَْو َشِعيٌر ثُما أُْخلَِف فِي أُُصولِِه َزْرٌع فَهَُو َزْرٌع آَخُر، ََل َكَما قَدا

ِل؛ لَِما َذَكْرنَا قَْبُل  ِ تََعالَى التاْوفِيُق. -يَُضمُّ إلَى اْْلَوا  َوبِاَّلَلا

ِة َصاِحِب اْلَماِل ََل فِي َعْيِن اْلَماِل[م َكاة َواِجبَةٌ فِي ِذمَّ  999]َمْسأَلَةٌ الزَّ

ِة قَْولِنَا  ِة َصاِحِب اْلَماِل ََل فِي َعْيِن اْلَماِل.. َوبُْرهَاُن ِصحا َكاةُ َواِجبَةٌ فِي ِذما : هَُو -َوالزا

ِة  ِ  -أَْن ََل ِخََلَف بَْيَن أََحٍد ِمْن اْْلُما ُ َعلَْيِه  -ِمْن َزَمنِنَا إلَى َزَمِن َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ٍة أَْو َذهٍَب أَْو إبٍِل أَْو فِي أَ  -َوَسلاَم  نا َمْن َوَجبَْت َعلَْيِه َزَكاةُ بُرٍّ أَْو َشِعيٍر أَْو تَْمٍر أَْو فِضا

ْرِع َوِمْن َغْيِر َذلَِك التاْمِر  بَقٍَر أَْو َغنٍَم فَأَْعطَى َزَكاتَهُ اْلَواِجبَةَ َعلَْيِه ِمْن َغْيِر َذلَِك الزا

بِِل َوِمْن َغْيِر تِْلَك اْلبَقَِر َوِمْن َغْيِر َذلَِك الذاهَ  ِة َوِمْن َغْيِر تِْلَك اْْلِ ِب َوِمْن َغْيِر تِْلَك اْلفِضا

َكاةَ -َوِمْن َغْيِر تِْلَك اْلَغنَِم  : فَإِناهُ ََل يُْمنَُع ِمْن َذلَِك، َوََل يُْكَرهُ َذلَِك لَهُ.. فََصحا يَقِينًا أَنا الزا

ِة ََل فِي الْ  ما  َعْيِن إْذ لَْو َكانَْت فِي اْلَعْيِن لَْم يَِحلا لَهُ اْلبَتاةُ أَْن يُْعِطَي ِمْن َغْيِرهَا..فِي الذِّ

َكاة فِيِه[م  999]َمْسأَلَةٌ َما أَْتلََف بَْعد ُوُجوب الزَّ

أَْكثَُرهُ  -أَْو بَْعُضهُ فَُكلُّ َماٍل َوَجبَْت فِيِه َزَكاةٌ ِمْن اْْلَْمَواِل الاتِي َذَكْرنَا، فََسَواٌء تَلََف َذلَِك 

َمِن أَْو َكثَُر،  -أَْو أَقَلُّهُ  َكاِة بَِما قَلا ِمْن الزا َكاِة ِمْنهُ، إْثِر ُوُجوِب الزا إْثِر إْمَكاِن إْخَراِج الزا

ِة َصاِحبِِه َكمَ -بِتَْفِريٍط تَلََف أَْو بَِغْيِر تَْفِريٍط  َكاةُ ُكلُّهَا َواِجبَةٌ فِي ِذما ا َكانَْت لَْو لَْم : فَالزا

ِة ََل فِي َعْيِن اْلَماِل َوإِناَما قُْلنَا: إْثرَ  ما َكاةَ فِي الذِّ  يَْتلَْف، َوََل فَْرَق؛ لَِما َذَكْرنَا ِمْن أَنا الزا

َكاِة ِمْن َغْيِر َعْيِن اْلَماِل الْ  َكاِة ِمْنهُ ِْلَناهُ إْن أََراَد إْخَراَج الزا َواِجبَِة فِيِه إْمَكاِن إْخَراِج الزا

ا يَُزكاى بِاْلَغنَمِ  بُِل َوَغْيُرهَا فِي َذلَِك َسَواٌء، إَلا أَْن تَُكوَن ِمما  لَْم يُْجبَْر َعلَى َغْيِر َذلَِك، َواْْلِ

َكاةُ ِمْن اْلَغنَِم اْلَحاِضَرِة، َولَْيَس لَهُ أَْن يَْمطَُل بِا َكاِة َولَهُ َغنٌَم َحاِضَرةٌ فَهََذا تَْلَزُمهُ الزا لزا

ِ تََعالَى: }َوَساِرُعوا إِلَى َمْغفَِرٍة ِمْن َربُِّكْم{ ]آل  بِِل، لِقَْوِل َّللاا َحتاى يَبِيَع ِمْن تِْلَك اْْلِ

 [ .٥٣٣عمران: 

ِق فََضاَعْت[م َكاةَ َوَعَزلََها لِيَْدفََعَها إلَى اْلُمَصدِّ  999]َمْسأَلَةٌ أَْخَرَج الزَّ

َدقَاِت فََضاَعْت َوَكَذلَِك لَْو أَْخَرَج ا ِق أَْو إلَى أَْهِل الصا َكاةَ َوَعَزلَهَا لِيَْدفََعهَا إلَى اْلُمَصدِّ لزا

تِِه حَ  َكاةُ ُكلُّهَا أَْو بَْعُضهَا فََعلَْيِه إَعاَدتُهَا ُكلِّهَا َوََل بُدا، لَِما َذَكْرنَا؛ َوِْلَناهُ فِي ِذما تاى الزا

لَهَا إلَى َمْن أََمَرهُ  ُ تََعالَى بِإِيَصالِهَا إلَْيِه يَُوصِّ ِ تََعالَى التاْوفِيُق. -َّللاا  َوبِاَّلَلا

 -أقوال الفقهاء:

،والحكم والحسن والنخعي وحماد بن أبي سليمان ■ قول المؤلف َهَُو قَْول:ُ اْْلَْوَزاِعيِّ

 َوظَاِهُر قَْوِل الشاافِِعيِّ فِي بَْعِض أَْقَوالِِه.

ةً  -ْعَد اْلَحْوِل إْن هَلََك اْلَماُل بَ ■  فَََل َزَكاةَ َعلَْيِه بِأَيِّ َوْجٍه هَلََك؛ فَلَْو  -َولَْم يَُحدا لَِذلَِك ُمدا

َو هَلََك بَْعُضهُ فََعلَْيِه َزَكاةُ َما بَقَِي فَقَْط، قَلا أَْو َكثَُر؛ َوََل َزَكاةَ َعلَْيِه فِيَما تَلََف، فَإِْن َكاَن هُ 

 َزَكاتُهُ .)أبو حنيفة( اْستَْهلََكهُ فََعلَْيهِ 

َكاةَ فِي َعْيِن اْلَماِل، قُْلنَا ⊙ قال المؤلف: َوهََذا َخطَأٌ، لَِما َذَكْرنَا قَْبُل؛ فَإِْن لََجأَ إلَى أَنا الزا

ْمنَا آنِفًا، ثُما هَْبَك لَْو َكاَن َذلَِك َكَما تَقُوُل لََما َوَجَب َعلَْيِه زَ  َكاةُ َما بَقَِي لَهُ: هََذا بَاِطٌل بَِما قَدا

َكاةُ لَْو لَْم يَُكْن َمَعهُ َغْيُرهُ؛ ِْلَنا  ا يَِجُب فِي ِمْقَداِرِه الزا ِمْن اْلَماِل إَذا َكاَن اْلبَاقِي لَْيَس ِمما

 التاالَِف ِعْنَدُكْم ََل َزَكاةَ فِيِه لِتَلَفِِه، َواْلبَاقِي لَْيَس نَِصابًا..
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ْط فِي أََداِء َزَكاتِِه فََرَجَع إلَى َما ََل َزَكاةَ فِيِه فَََل إْن تَلََف النااضُّ بَْعَد ا■  ْلَحْوِل َولَْم يُفَرِّ

 َزَكاةَ َعلَْيِه فِيِه؛ َوَكَذلَِك لَْو َعَزَل َزَكاةَ الطاَعاِم فَتَلِفَْت فَََل َشْيَء َعلَْيِه َغْيُرهَا، ََل َعْن اْلُكلِّ 

ا بَقَِي، فَلَْو لَْم يَْفعَ   ْل َوأَْدَخلَهُ بَْيتَهُ فَتَلََف فََعلَْيِه َضَماُن َزَكاتِِه.)مالك(َوََل َعما

 999]َمْسأَلَةٌ َزَكاة اْلبَر  َما يُْجِزئ ِمْنهُ[م

ا أََصاَب أَْو أَْعلَى  : أَْجَزأَهُ، َما -َوأَيُّ بُرٍّ أَْعطَى، أَْو أَيُّ َشِعيٍر: فِي َزَكاتِِه َكاَن أَْدنَى ِمما

: -ًدا بَِعفٍَن، أَْو تَآُكٍل، فَََل يُْجِزُئ َعْن َصِحيٍح، أَْو َما َكاَن َرِديئًا بُْرهَاُن َذلَِك لَْم يَُكْن فَاسِ 

أَناهُ إناَما َعلَْيِه بِالناصِّ ُعْشُر َمِكيلَِة َما أََصاَب أَْو نِْصُف ُعْشِرهَا إَذا َكانَْت َخْمَسةُ أَْوُسٍق 

هُ أَْدنَى ِمْن ِصفَِة َما أََصاَب لََكاَن ََل يُْجِزئُهُ أَْعلَى ِمْن تِْلَك فََصاِعًدا، َولَْو َكاَن ََل يُْجِزئُ 

فَِة؛ َوهََذا ََل يَقُولُونَهُ، فَإَِذا لَْم يَْلَزْمهُ بِالناصِّ ِمْن اْلَعْيِن الاتِي أََصاَب؛ فََمْن اداَعى أَْن  الصِّ

 ْم يُْقبَْل قَْولُهُ إَلا بِبُْرهَاٍن.ََل يُْجِزئُهُ إَلا ِمْثَل ِصفَِة الاتِي أََصاَب لَ 

ا قَْولُنَا  : إَلا أَْن يَُكوَن الاِذي أَْعطَى فَاِسًدا َعْن َصِحيٍح فَِِلَنا اْلَمِكيلَةَ َعلَْيِه بِالناصِّ -َوأَما

ْجَماِع، َوبِاْلِعيَاِن نَْدِري أَنا اْلَعفََن َواْلُمتَآِكَل قَْد نَقََصا ِمْن اْلمَ  ِكيلَِة َما ََل يَْقِدُر َعلَى َوبِاْْلِ

ةٌ  ِ تََعالَى التاْوفِيُق. -إيفَائِِه أَْصًَل، َوََل يُْجِزئُهُ إَلا اْلَمِكيلَةُ تَاما  َوبِاَّلَلا

 999]َمْسأَلَةٌ َزَكاة التَّْمِر[م

ْن ِجْنِس تَْمِرِه، أَْو ِمْن َوَكَذلَِك اْلقَْوُل فِي َزَكاِة التاْمِر، أَيِّ تَْمٍر أَْخَرَج أَْجَزأَهُ، َسَواٌء مِ 

، َغْيِر ِجْنِسِه، أَْدنَى ِمْن تَْمِرِه أَْو أَْعلَى، َما لَْم يَُكْن َرِدي ًا َكَما َذَكْرنَا، أَْو َمْعفُونًا أَْو ُمتَآِكًَل 

َواٌء َكاَن أَْو اْلُجْعُروُر، أَْو لَْوُن اْلُحبَْيِق فَََل يُْجِزُئ إْخَراُج َشْيٍء ِمْن َذلَِك أَْصًَل، َوسَ 

 تَْمُرهُ ُكلُّهُ ِمْن هََذْيِن الناْوَعْيِن أَْو ِمْن َغْيِرِهَما، َوَعلَْيِه أَْن يَأْتَِي بِتَْمٍر َسالٍِم َغْيِر َرِديٍء،

 َوََل ِمْن هََذْيِن اللاْونَْيِن.

ُموا اْلَخبِيَث ِمْنهُ تُ -بُْرهَاُن َذلَِك  ِ تََعالَى: }َوَل تَيَما ْنفِقُوَن َولَْستُْم بِآِخِذيِه إَِل أَْن : قَْوُل َّللاا

 [ .٨٦٤تُْغِمُضوا فِيِه{ ]البقرة: 

 -اِلحاديث واآلثار:

 ■ َِ ِ »عن َسْهٍل ْبِن ُحنَْيٍف ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا نَهَى َعْن لَْونَْيِن ِمْن  -َصلاى َّللاا

ُموَن ِشَراَر ثَِماِرِهْم فَيُْخِرُجونَهَا فِي التاْمِر: اْلُجْعُروُر، َولَْوُن اْلُحبَْيقِ  ، َوَكاَن النااُس يَتَيَما

َدقَِة؛ فَنُهُوا َعنْ   الصا

ُموا اْلَخبِيَث ِمْنهُ تُْنفِقُوَن{ ]البقرة: « َذلِكَ   [ .)صحيح(٨٦٤، َونََزلَْت }َوَل تَيَما

َدقَِة بِأَْدنَى طََعاِمِهْم، َوأَْدنَى تَْمِرِهْم، َعْن اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب قَاَل َكانُوا يَِجيئُوَن فِي ال■  صا

ا أَْخَرْجنَا لَُكْم ِمَن اْلَرْ  ِض فَنََزلَْت: }يَا أَيُّهَا الاِذيَن آَمنُوا أَْنفِقُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما َكَسْبتُْم َوِمما

ُموا اْلَخبِيَث ِمْنهُ تُْنفِقُوَن َولَْستُْم بِآِخِذيِه إَِل [ ٨٦٤أَْن تُْغِمُضوا فِيِه{ ]البقرة:  َوَل تَيَما

 .)صحيح(

ِ »عن َسْهِل ْبِن ُحنَْيٍف قَاَل ■ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -نَهَى َرُسوُل َّللاا َعْن اْلُجْعُروِر،  -َصلاى َّللاا

َدقَةِ  : لَْونَْيِن ِمْن تَْمِر « َولَْوِن اْبِن ُحبَْيٍق أَْن يُْؤَخَذا فِي الصا ْهِريُّ  اْلَمِدينَِة.)صحيح(قَاَل الزُّ

 671:669 م[]َزَكاةُ الأَغَنمِ 
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلَغنَُم فِي اللَُّغِة الاتِي بِهَا َخاطَبَنَا َرُسوُل َّللاا اْسٌم يَقَُع َعلَى  -َصلاى َّللاا

َكاِة ، َوَكذَ  أِْن َواْلَماِعِز، فَِهَي َمْجُموٌع بَْعُضهَا إلَى بَْعٍض فِي الزا لَِك أَْصنَاُف اْلَماِعِز الضا

وَداِن َوَماِعِز اْلبَْصَرِة َوالنافَِد َوبَنَاِت َحَذٍف َوَغْيِرهَا. أِْن، َكَضأِْن بََِلِد السُّ  َوالضا

َوَكَذلَِك اْلَمْقُروُن الاِذي نِْصفُهُ ِخْلقَةُ َماِعٍز، َونِْصفُهُ َضأٍْن، ِْلَنا ُكلا َذلَِك ِمْن اْلَغنَِم، 

كُ  نَاِث َسَواٌء.َوالذُّ  وِر َواْْلِ

أِْن َكَما َذَكْرنَا فِي اللَُّغِة ، َوََل َواِحَد لِْلَغنَِم -َواْسُم الشااِء أَْيًضا  : َواقٌِع َعلَى اْلَمْعِز َوالضا

هََذا َما ََل  ِمْن لَْفِظِه، إناَما يُقَاُل لِْلَواِحِد: َشاةٌ، أَْو َماِعَزةٌ، أَْو َضانِيَةٌ، أَْو َكْبٌش، أَْو تَْيٌس:

َن ِخََلَف فِيِه بَْيَن أَْهِل اللَُّغِة .. َوََل َزَكاةَ فِي اْلَغنَِم َحتاى يَْملَِك اْلُمْسلُِم اْلَواِحُد ِمْنهَا أَْربَِعي

ِ »َرْأًسا َحْوًَل َكاِمًَل ُمتاِصًَل َعَربِي ًا قََمِري ًا.. َويَْكفِي ِمْن هََذا أَنا  ُ َصلاى  -َرُسوَل َّللاا َّللاا

َكاةَ فِي اْلَماِشيَِة، َولَْم يَُحدا َوْقتًا -َعلَْيِه َوَسلاَم  َوََل نَْدِري ِمْن هََذا اْلُعُموِم َمتَى « أَْوَجَب الزا

َكاةُ، إَلا أَناهُ لَْم يُوِجْبهَا  فِي ُكلِّ يَْوٍم، َوََل فِي ُكلِّ َشْهٍر، َوََل  -َعلَْيِه الساََلُم  -تَِجُب الزا

تَْيِن فِي اْلَعاِم فََصاِعًدا، هََذا َمْنقُوٌل بِإِْجَماٍع إلَْيِه مَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -را فَإِْذ ََل َشكا  -َصلاى َّللاا

 ِ ةٌ فِي اْلَحْوِل، فَََل يَِجُب فَْرٌض إَلا بِنَْقٍل َصِحيٍح إلَى َرُسوِل َّللاا ُ  -فِي أَناهَا َمرا َصلاى َّللاا

 .-لاَم َعلَْيِه َوسَ 

ِل اْلَحْوِل، أَْو قَْبَل تََماِم اْلَحْوِل لَْم يُْنقَْل َذلَِك إلَى َرُسوِل  َكاةَ فِي أَوا َوَوَجْدنَا َمْن أَْوَجَب الزا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا نَا َمْن ََل بِنَْقِل آَحاٍد َوََل بِنَْقِل تََواتٍُر َوََل بِنَْقِل إْجَماٍع، َوَوَجدْ  -َصلاى َّللاا

ْجَماِع َعْن النابِيِّ  ُ َعلَْيِه  -أَْوَجبَهَا بِاْنقَِضاِء اْلَحْوِل قَْد َصحا ُوُجوبُهَا بِنَْقِل اْْلِ َصلاى َّللاا

ِ تََعالَى:  -َوَسلاَم  ؛ فَاآْلُن َوَجبَْت، ََل قَْبَل َذلَِك فَإِْن اْحتَجا بِقَْوِل َّللاا ِحينَئٍِذ بََِل َشكٍّ

[ قُْلنَا: إناَما تَِجُب اْلُمَساَرَعةُ إلَى ٥٣٣وا إِلَى َمْغفَِرٍة ِمْن َربُِّكْم{ ]آل عمران: }َوَساِرعُ 

اْلفَْرِض بَْعَد ُوُجوبِِه ََل قَْبَل ُوُجوبِِه، َوَكََلُمنَا فِي هَِذِه اْلَمْسأَلَِة َوفِي أََخَواتِهَا إناَما هَُو فِي 

وُب اْلفَْرِض فَِحينَئٍِذ تَِجُب اْلُمَساَرَعةُ إلَى أََدائِِه ََل قَْبَل َوْقِت اْلُوُجوِب، فَإَِذا َصحا ُوجُ 

ْت فِي ِمْلِكِه َعاًما َكَما َذَكْرنَا، َسَواٌء َكانَْت ُكلُّهَا َماِعًزا، أَْو بَْعُضهَا   -َذلَِك.. فَإَِذا تَما

: فَفِيهَا َشاةٌ َواِحَدةٌ ََل نُبَالِي َضانِيَةً - َضأْنًا، َوَسائُِرهَا َكَذلَِك ِمْعَزى -أَْكثَُرهَا أَْو أَقَلُّهَا 

أِْن،  َكانَْت أَْو َماِعَزةً، َكْبًشا َذَكًرا أَْو أُْنثَى ِمْن ِكلَْيِهَما، ُكلُّ َرْأٍس تُْجِزُئ ِمْنهَُما َعْن الضا

ْتهَا َوَزاَدْت َوَعْن اْلَماِعِز؛ َوهََكَذا َما َزاَدْت َحتاى تَتِما ِمائَةً َوِعْشِريَن َكَما َذكَ  ْرنَا؟ فَإَِذا أَتَما

: فَفِيهَا َشاتَاِن َكَما قُْلنَا، إلَى أَْن تَتِما ِمائَتَْي -لَْو بَْعَض َشاٍة َكَذلَِك َعاًما َكاِمًَل َكَما َذَكْرنَا 

ْتهَا َوَزاَدْت َولَْو بَْعَض َشاٍة َكَذلَِك َعاًما َكاِمًَل َوَصْفنَا فَ  فِيهَا ثَََلُث ِشيَاٍه َكَما َشاٍة فَإَِذا أَتَما

ْتهَا َكَذلَِك َعاًما َكاِمًَل كَ  ْدنَا؛ َوهََكَذا إلَى أَْن تُتِما أَْربَعِمائَِة َشاٍة َكَما َوَصْفنَا فَإَِذا أَتَما َما َحدا

 َذَكْرنَا فَفِي ُكلِّ ِمائَِة َشاٍة َشاةٌ.

هَا، ِمْن َغنَِمِه َوأَيا َشاٍة أَْعطَى َصاِحُب اْلَغنَِم فَلَْيَس لِْلمُ  َدقَاِت َردُّ ِق َوََل ِْلَْهِل الصا َصدِّ

َكانَْت أَْو ِمْن َغْيِر َغنَِمِه، َما لَْم تَُكْن هَِرَمةً أَْو َمِعيبَةً؛ فَإِْن أَْعطَاهُ هَِرَمةً؛ أَْو َمِعيبَةً 

ُق ُمَخياٌر، إْن َشاَء أََخَذهَا َوأَْجَزأَْت َعْنهُ، َوإِْن َشاءَ  َرداهَا َوَكلافَهُ فَتِياةً َسلِيَمةً، َوََل  فَاْلُمَصدِّ

َماُم  ُق هَُو الاِذي يَْبَعثُهُ اْْلِ  -نُبَالِي َكانَْت تُْجِزُئ فِي اْْلََضاِحيِّ أَْو ََل تُْجِزُئ َواْلُمَصدِّ

ِق  -اْلَواِجبَةُ طَاَعتُهُ  َدقَاِت َوََل يَُجوُز لِْلُمَصدِّ أَْن يَأُْخَذ تَْيًسا َذَكًرا أَْو أَِميُرهُ فِي قَْبِض الصا
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ِق أَْن يَأُْخَذ أَْفَضَل  إَلا أَْن يَْرَضى َصاِحُب اْلَغنَِم؛ فَيَُجوُز لَهُ ِحينَئٍِذ؛ َوََل يَُجوُز لِْلُمَصدِّ

ِمينَةُ لَْيَسْت ِمْن أَْفَضِل اْلَغنَِم َجاَز أَْخُذهَا؛ فَ  إِْن َكانَْت اْلَغنَِم، فَإِْن َكانَْت الاتِي تَْربَى أَْو السا

ُكلُّهَا فَاِضلَةً أََخَذ ِمْنهَا إْن أَْعطَاهُ َصاِحبُهَا، َسَواٌء فِيَما َذَكْرنَا َكاَن َصاِحبُهَا َحاِضًرا أَْو 

أَ.. َوفِي بَْعِض َذلَِك ِخََلٌف فَِمْن َذلَِك  ُق َما َذَكْرنَا أََجزا : أَنا قَْوًما -َغائِبًا إَذا أََخَذ اْلُمَصدِّ

أِْن إَلا َضانِيَةٌ، َوِمْن اْلَمْعِز إَلا َماِعَزةٌ فَإِْن َكانَا َخلِيَطْيِن أُِخَذ ِمْن قَالُوا : ََل يُْؤَخُذ ِمْن الضا

 اْْلَْكثَِر.

َوهََذا قَْوٌل بََِل بُْرهَاٍن، ََل ِمْن قُْرآٍن َوََل ِمْن ُسناٍة َصِحيَحٍة َوََل ِرَوايٍَة َسقِيَمٍة، َوََل قَْوِل 

نَِن اْلَمْذُكوَرِة، َوقَْد اتافَقُوا َعلَى َجْمِع  َصاِحبٍ  َوََل قِيَاٍس؛ بَْل الاِذي َذَكُروا ِخََلٌف لِلسُّ

ا قَْولُنَا إْن َكانَْت اْلَغنَُم ُكلُّهَا َكَرائِمُ  هَا.. َوأَما أِْن، َوَعلَى أَنا اْسَم َغنٍَم يَُعمُّ  اْلَمْعَزى َمَع الضا

ِ أََخَذ ِمْنهَا بِِرَضا صَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اِحبِهَا؛ فَِِلَنا َرُسوَل َّللاا نَهَى َعْن َكَرائِِم » -َصلاى َّللاا

َما لَْيَس بَِكَرائَِم،  -َوََل بُدا  -؛ َوهََذا فِي لَُغِة اْلَعَرِب يَْقتَِضي أَْن يَُكوَن فِي اْلَغنَِم « اْلَغنَمِ 

ا إَذا َكانَْت ُكلُّهَا َكَرائُِم  فَََل يَُجوُز أَْن يُقَاَل فِي َشْيٍء ِمْنهَا: هَِذِه َكَرائُِم هَِذِه اْلَغنَِم؛ لَِكْن َوأَما

 يُقَاُل هَِذِه َكِريَمةٌ ِمْن هَِذِه اْلَغنَِم اْلَكَرائِِم..

 -أقوال الفقهاء:

بَِعِمائٍَة، فَُكلُّ َما َزاَدْت إَذا َزاَدْت اْلَغنَُم َواِحَدةٌ َعلَى ثَلَثِِمائٍَة فَفِيهَا أَْربَُع ِشيَاٍه إلَى أَرْ ■ 

 َواِحَدةٌ فَهَُو َكَذلَِك.)النخعي(

 َل يجزئ في الزكاة إَل ما يجزئ في اْلضحية.)أبو حنيفة(■

، َوََل إْجَماٌع؛ فََكْيَف َوقَْد أَْجَمُعوا َعلَى أَْخِذ ⊙ قال المؤلف: لَْم يَأِْت بَِما قَاَل نَصٌّ

بِِل، َوََل تُْجِزُئ فِي اْْلُْضِحياِة، َوإِناَما اْلَجَذَعِة فََما ُدونَهَا فِي زَ  َعلَْيِه الساََلُم  -قَاَل »َكاِة اْْلِ

يَْعنِي فِي اْْلُْضِحياِة؛ ِْلَناهُ َعْنهَا َسأَلَهُ، َوقَْد « ِْلَبِي بُْرَدةَ َولَْن تُْجِزَئ َجَذَعةٌ ِْلََحٍد بَْعَدكَ  -

بِِل؛ فََصحا يَقِينًا أَناهُ َصحا الناصُّ بِإِيَجاِب اْلَجَذَعِة  لَْم يَْعِن إَلا  -َعلَْيِه الساََلُم  -فِي َزَكاِة اْْلِ

 اْْلُْضِحياةَ.

ْدَعْيِن ■  ُق أَْن يَْصَدَع اْلَغنََم َصْدَعْيِن فَيَْختَاُر َصاِحُب اْلَغنَِم َخْيَر الصا يُْؤَمُر اْلُمَصدِّ

ُق ِمْن اآْلَخِر.)ا  لنخعي(َويَأُْخُذ اْلُمَصدِّ

َدقَةُ فِي ■  ُق اْلَغنََم أَْثََلثًا، ثُلُُث ِخيَاٍر، َوثُلُُث ُرَذاٍل، َوثُلُُث َوَسٍط؛ ثُما تَُكوُن الصا يُفَرِّ

 اْلَوَسِط.) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق(

 -اِلحاديث واآلثار:

يَق َكتََب ■  دِّ هَهُ إلَى عن أَنا أَنََس ْبَن َمالٍِك أَنا أَبَا بَْكٍر الصِّ ا َوجا لَهُ هََذا اْلِكتَاَب لَما

 ِ َدقَِة الاتِي فََرَض َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلبَْحَرْيِن " هَِذِه فَِريَضةُ الصا َعلَى  -َصلاى َّللاا

أََل فَْوقَهَا فَََل يُْعطَ ". اْلُمْسلِِميَن؛ فََمْن َسأَلَهَا ِمْن اْلُمْسلِِميَن َعلَى َوْجِههَا فَْليُْعِطهَا، َوَمْن سَ 

فِي َصَدقَِة اْلَغنَِم فِي َسائَِمتِهَا إَذا َكانَْت أَْربَِعيَن إلَى ِعْشِريَن : »-ثُما َذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه 

ى َوِمائٍَة َشاةٌ ، فَإَِذا َزاَدْت َعلَى ِعْشِريَن َوِمائٍَة إلَى ِمائَتَْيِن فََشاتَاِن؛ فَإَِذا َزاَدْت َعلَ 

ا ِمائَتَْيِن إلَى ثَلَثِِمائٍَة فَفِيهَا ثَََلُث ِشيَاٍه؛ فَإَِذا َزاَدْت َعلَى ثَََلثِِمائٍَة فَفِي ُكلِّ ِمائٍَة َشاةٌ فَإِذَ 

ُجِل نَاقَِصةً ِمْن أَْربَِعيَن َشاةٌ َواِحَدةٌ فَلَْيَس فِيهَا َصَدقَةٌ إَلا أَْن يََشاَء َربُّهَا،  َكانَْت َسائَِمةُ الرا
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َدقَِة هَِرَمةً، َوََل َذاُت َعَواٍر، َوََل تَْيٌس إَلا َما َشاَء  َوََل يُْخِرُج فِي الصا

 اْلُمَصدُِّق.)صحيح(

ِ ْبِن ُعَمَر قَاَل: ■ ِ »عن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكتََب َرُسوُل َّللاا َدقَِة  -َصلاى َّللاا ِكتَاَب الصا

الِِه َحتاى قُبَِض فَلَْم يُْخِرْجهُ إلَى عُ  ، فََعِمَل بِِه أَبُو بَْكٍر َحتاى قُبَِض، ثُما -َعلَْيِه الساََلُم  -ما

: َوفِي اْلَغنَِم فِي ُكلِّ أَْربَِعيَن َشاةً -ِذْكُر اْلفََرائِِض  -َعِمَل بِِه ُعَمُر َحتاى قُبَِض، فََكاَن فِيِه 

َدْت َواِحَدةٌ فََشاتَاِن إلَى ِمائَتَْيِن، فَإِْن َزاَدْت َواِحَدةٌ َعلَى َشاةٌ، إلَى ِعْشِريَن َوِمائٍَة، فَإِْن َزا

َشاٍة  اْلِمائَتَْيِن فَفِيهَا ثَََلُث ِشيَاٍه إلَى ثَلَثِِمائٍَة، فَإِْن َكانَْت اْلَغنَُم أَْكثََر ِمْن َذلَِك فَفِي ُكلِّ ِمائَةِ 

 صحيح(«)ِمائَةَ َشاةٌ، َولَْيَس فِيهَا َشْيٌء َحتاى تَْبلَُغ الْ 

: أَنا قَْوًما قَالُوا: إْن َملََك ِمائَةَ َشاٍة َوِعْشِريَن َشاةً َوبَْعَض َشاٍة فَلَْيَس َعلَْيِه قال المؤلف

إَلا َشاةٌ َواِحَدةٌ َحتاى يَتِما فِي ِمْلِكِه ِمائَةٌ َوإِْحَدى َوِعْشُروَن، َوَمْن َملََك ِمائَتَْي َشاٍة َوبَْعَض 

 ْيَس َعلَْيِه إَلا َشاتَاِن َحتاى يَتِما فِي ِمْلِكِه ِمائَتَا َشاٍة َوَشاةٌ.َشاٍة فَلَ 

ٍد: فِي  وا بَِما فِي َحِديِث اْبِن ُعَمَر " فَإِْن َزاَدْت َواِحَدةٌ " َكَما أَْوَرْدنَاهُ قَاَل أَبُو ُمَحما َواْحتَجُّ

ي بَْكٍر الاِذي أَْوَرْدنَا " فَإِْن َزاَدْت " َولَْم يَقُْل َحِديِث اْبِن ُعَمَر َكَما َذَكُروا، َوفِي َحِديِث أَبِ 

" َواِحَدةٌ " فََوَجْدنَا اْلَخبََرْيِن َجِميًعا ُمتافِقَْيِن َعلَى أَناهَا إْن َزاَدْت َواِحَدةٌ َعلَى ِمائٍَة 

 َوِعْشِريَن َشاةً أَْو َعلَى ِمائَتَْي َشاٍة فَقَْد اْنتَقَلَْت اْلفَِريَضةُ.

يَاَدِة َعلَى اْلِمائَِة َوِعْشِريَن َوَعلَى وَ  َوَجْدنَا َحِديَث أَبِي بَْكٍر يُوِجُب اْنتِقَاَل اْلفَِريَضِة بِالزِّ

اْلِمائَتَْيِن، فََكاَن هََذا ُعُموًما لُِكلِّ ِزيَاَدٍة، َولَْيَس فِي َحِديِث اْبِن ُعَمَر اْلَمْنُع ِمْن َذلَِك أَْصًَل، 

بِقَْولِنَا قَْد أََخَذ بِاْلَحِديثَْيِن، فَلَْم يَُخالِْف َواِحًدا ِمْنهَُما؛ َوَصاَر َمْن قَاَل  فََصاَر َمْن قَالَ 

ًصا لَهُ بََِل بُْرهَانٍ    بِِخََلِف َذلَِك ُمَخالِفًا لَِحِديِث أَبِي بَْكٍر، ُمَخصِّ

ِ »َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل ■  ُ َعلَ  -قَاَل َرُسوُل َّللاا لُِمَعاِذ ْبِن َجبٍَل ِحيَن  -ْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

َ تََعالَى قَْد فََرَض َعلَْيِهْم َصَدقَةً -فََذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه  -بََعثَهُ إلَى اْليََمِن  : فَأَْخبِْرهُْم أَنا َّللاا

َذلَِك فَإِيااَك َوَكَرائَِم أَْمَوالِِهْم، تُْؤَخُذ ِمْن أَْغنِيَائِِهْم فَتَُردُّ َعلَى فُقََرائِِهْم، فَإِْن هُْم أَطَاُعوا بِ 

ِ ِحَجابٌ   صحيح(«)َواتاِق َدْعَوةَ اْلَمْظلُوِم، فَإِناهُ لَْيَس بَْينَهَا َوبَْيَن َّللاا

ُق هَِرَمةً َوََل ■  َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: ََل يَأُْخُذ اْلُمَصدِّ

 َعَواٍر َوََل تَْيًسا.َذاَت 

 ■ ِ ونَهَا إلَى َرُسوِل َّللاا ِ لَْو َمنَُعونِي َعنَاقًا َكانُوا يَُؤدُّ يُق: َوَّللَاا دِّ َصلاى  -قَاَل أَبُو بَْكِر الصِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم   لَقَاتَْلتهْم َعلَْيهَا.)صحيح( -َّللاا

قَاَل لَهُ: قُْل لَهُْم: إنِّي ََل آُخُذ الشااةَ  عن سفيان بن عبد َّللا أَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطاابِ ■

بَى َوََل اْلَماِخَض، َولَِكنِّي آُخُذ اْلَعنَاَق َواْلَجَذَعةَ، َوالثانِيا  ةَ اْْلَُكولَةَ َوََل فَْحَل اْلَغنَِم، َوََل الرُّ

 َوَذلَِك َعْدٌل بَْيَن ِغَذاِء اْلَماِل َوِخيَاِرِه.

ِ اْلُمَحاِربِيِّ أَنا ُعَمَر بََعثَهُ ُمْصِدقًا َوأََمَرهُ أَْن يَأُْخَذ اْلَجَذَعةَ،  َعْن َسالِِم ْبِن َعْبدِ ■ َّللاا

 َوالثانِياةَ.
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ا أَتَمَّ َسنٍَة[م َكاة فِي اْلَغنَم ِممَّ  999]َمْسأَلَةٌ الزَّ

ْو َسْخلَةً: لَْم يَُجْز أَْن َوَما َصُغَر َعْن أَْن يَُسماى: َشاةً، لَِكْن يَُسماى َخُروفًا، أَْو َجْديًا، أَ 

 ِ َدقَةُ، إَلا أَْن يُتِما َسنَةً؛ فَإ َدقَِة اْلَواِجبَِة، َوََل أَْن يَُعدا فِيَما تُْؤَخُذ ِمْنهُ الصا َذا يُْؤَخَذ فِي الصا

َكاةُ ِمْنهُ.. اْلَمْرُجوُع إلَْيِه ِعْنَد التانَاُزِع هَُو الْ  هَا ُعدا، َوأُِخَذْت الزا قُْرآُن، َوُسناةُ َرُسوِل أَتَما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا ِ  -َصلاى َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَنَظَْرنَا فِي َذلَِك فََوَجْدنَا َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

َكاةَ فِي أَْربَِعيَن َشاٍة فََصاِعًدا َكَما َوَصْفنَا، َوأَْوَجَب فِيهَ  - ا َشاةً أَْو َشاتَْيِن إناَما أَْوَجَب الزا

ا َعَدا َذلَِك.  أَْو فِي ُكلِّ ِمائَِة َشاٍة َشاةً، َوأَْسقَطَهَا َعما

 ُ  َوَوَجْدنَا اْلِخْرفَاَن َواْلِجْديَاَن ََل يَقَُع َعلَْيهَا اْسُم َشاٍة َوََل اْسُم َشاٍء فِي اللَُّغِة الاتِي أَْوَجَب َّللاا

ِ  تََعالَى َعلَْينَا بِهَا ِدينَهُ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعلَى لَِساِن َرُسوِل َّللاا فََخَرَجْت اْلِخْرفَاُن، -َصلاى َّللاا

 َواْلِجْديَاُن َعْن أَْن تَِجَب فِيهَا َزَكاةٌ.

َكاِة َعْن  -َوأَْيًضا  فَقَْد أَْجَمُعوا َعلَى أَْن ََل يُْؤَخَذ َخُروٌف َوََل َجْدٌي فِي اْلَواِجِب فِي الزا

وا بِأَناهُ ََل يَُسماى َشاةً َوََل لَهُ ُحْكُم الشااِء، فَِمْن اْلُمَحاِل أَْن يُْؤَخَذ ِمْنهَا َزَكاةٌ، الشا  اِء فَأَقَرُّ

َكاِة بَِغْيِر نَصٍّ فِي َذلَِك.  فَََل تَُجوُز ِهَي فِي الزا

يَأِْت بِِه قُْرآٌن، َوََل ُسناةٌ، َوََل إْجَماٌع فَإِنا َزَكاةَ َماِشيٍَة لَْم يَُحْل َعلَْيهَا َحْوٌل لَْم  -َوأَْيًضا 

َكاةُ فِيهَا َواِجبَةٌ ِعْنَد تََماِم  ا َمْن َملََك ِخْرفَانًا أَْو ُعُجوًَل أَْو فُْصََلنًا َسنَةً َكاِملَةً فَالزا ،َوأَما

 اْلَعاِم؛ ِْلَنا ُكلا َذلَِك يَُسماى َغنًَما، َوبَقًَرا َوإِبًَِل.

 -هاء:أقوال الفق

ِة، َواْلَمَواِشي، إلَى َما ِعْنَد َصاِحِب اْلَماِل ■  تَُضمُّ اْلفََوائُِد ُكلُّهَا ِمْن الذاهَِب، َواْلفِضا

فَتَُزكاى َمَع َما َكاَن ِعْنَدهُ، َولَْو لَْم يَفِْدهَا إَلا قَْبَل تََماِم اْلَحْوِل بَِساَعٍة ، فَإِْن َماتَْت الاتِي 

ُكلاهَا َوبَقَِي ِمْن َعَدِد اْلِخْرفَاِن أَْكثَُر ِمْن أَْربَِعيَن: فَََل َزَكاةَ فِيهَا َوَكَذلَِك لَْو  َكانَْت ِعْنَدهُ 

َملََك ثَََلثِيَن ِعْجًَل فََصاِعًدا، أَْو َخْمًسا ِمْن اْلفُْصََلِن فََصاِعًدا، َعاًما َكاِمًَل ُدوَن أَْن 

 : فَََل َزَكاةَ َعلَْيِه فِيهَا ،-فَْوقَهَا  يَُكوَن فِيهَا ُمِسناةٌ َواِحَدةٌ فََما

 فَإِْن َكانَْت َمَعهُ ِمائَةُ َخُروٍف َوِعْشُروَن َخُروفًا ِصَغاًرا ُكلاهَا َوَمَعهَا ُمِسناةٌ َواِحَدةٌ.

َمَعهَُما إَلا ُمِسناةٌ قَاَل: إْن َكاَن فِيهَا ُمِسناتَاِن فََصَدقَتُهَا تَانَِك اْلُمِسناتَاِن َمًعا، َوإِْن َكاَن لَْيَس 

ْيٌء َواِحَدةٌ فَلَْيَس فِيهَا إَلا تِْلَك اْلُمِسناِة َوْحَدهَا فَقَْط، فَإِْن لَْم يَُكْن َمَعهَا ُمِسناةٌ فَلَْيَس فِيهَا شَ 

 أَْصًَل.

َكاةُ، ⊙ َوإَِلا فَََل، َوإِناَما قال المؤلف: هََذا إَذا َكاَن الاِذي ِعْنَدهُ تَِجُب فِي ِمْقَداِر َما َمَعهُ الزا

ِل اْلَحْوِل َوآِخِرِه، َوََل يُبَالِي أَنَقََص فِي  يَُراَعى فِي َذلَِك أَْن يَُكوَن ِعْنَدهُ نَِصاٌب فِي أَوا

 َداِخِل اْلَحْوِل َعْن النَِّصاِب أَْم ََل.

عن أبي حنيفة وبه يأخذ فِي أَْربَِعيَن َخُروفًا: يُْؤَخُذ َعْن َزَكاتِهَا َشاةٌ ُمِسناةٌ.)روى ■ 

 زفر ومالك(

بَْل يُْؤَخُذ َعْن َزَكاتِهَا َخُروٌف ِمْنهَا.)روى عن أبي حنيفة َوبِِه يَأُْخُذ أَبُو يُوُسف ■ 

 واْلوزاعي والشافعَي(

ََل َزَكاةَ فِيهَا.)روى عن أبي حنيفة َوبِِه يَأُْخُذ اْلَحَسُن ْبُن ِزيَاٍد والشعبي وسفيان ■ 
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 يمان(الثوري وأبو سل

ِة، إلَى َما ِعْنَد اْلُمْسلِِم ِمْنهَا؛ بَْل يَُزكاى ُكلُّ َماٍل بَِحْولِِه، ■  ََل تَُضمُّ فََوائُِد الذاهَِب، َواْلفِضا

َحاَشا ِرْبَح اْلَماِل َوفََوائَِد اْلَمَواِشي ُكلِّهَا؛ فَإِناهَا تَُضمُّ إلَى َما ِعْنَدهُ َويَُزكاى اْلَجِميُع بَِحْوِل 

 ا َكاَن ِعْنَدهُ، َولَْو لَْم يُفِْدهَا إَلا قَْبَل اْلَحْوِل بَِساَعٍة.)مالك(مَ 

هَاتِهَا، ■  َولَْو ََل تَُضمُّ فَائَِدةٌ أَْصًَل إلَى َما ِعْنَدهُ، إَلا أَْوََلَد اْلَماِشيَِة فَقَْط، فَإِناهَا تَُعدُّ َمَع أُما

هَاُت  لَْم يَتِما اْلَعَدُد اْلَمأُْخوُذ ِمْنهُ  َكاةُ بِهَا إَلا قَْبَل اْلَحْوِل بَِساَعٍة، هََذا إَذا َكانَْت اْْلُما الزا

َكاةُ َوإَِلا فَََل، فَإِْن نَقََصْت فِي بَْعِض اْلَحْوِل َعْن النَِّصاِب: فَََل َزَكاةَ  نَِصابًا تَِجُب فِيِه الزا

 فِيهَا.)الشافعي(

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ »ِن َغفَلَةَ قَاَل َعْن ُسَوْيد بْ ■  ُق َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَتَانَا ُمَصدِّ فََجلَْسُت  -َصلاى َّللاا

 « .إلَْيِه، فََسِمْعتُهُ يَقُوُل: إنا فِي َعْهِدي أَْن ََل نَأُْخَذ ِمْن َراِضِع لَبَنٍ 

َكاِة لَ  قَاَل " أَْن ََل نَأُْخَذ َراِضَع لَبٍَن " لَِكْن قال المؤلف: لَْو أََراَد أَْن ََل يُْؤَخَذ هَُو فِي الزا

َكاِة ِمْن َراِضِع لَبٍَن  ا ُمنَِع ِمْن أَْخِذ الزا َصحا بَِذلَِك أَْن ََل  -َوَراِضُع لَبٍَن اْسٌم لِْلِجْنِس  -لَما

َكاةُ. َواِضُع فِيَما تُْؤَخُذ ِمْنهُ الزا  تَُعدا الرا

■ ِ قًا فِي َمَخالِيِف الطاائِِف، فََشَكا إلَْيِه أَْهُل عن ُسْفيَاَن ْبِن َعْبِد َّللاا : أَناهُ َكاَن ُمَصدِّ َِ  الثاقَفِيِّ

ا بِاْلِغَذاِء فَُخْذ ِمْنهُ َصَدقَتَهُ. قَاَل ُعَمُر: فَقُلْ   اْلَماِشيَِة تَْصِديَق اْلِغَذاِء، َوقَالُوا: إْن ُكْنت ُمْعتَد ً

اِعي َعلَى يَِدِه؛ َوقُْل لَهُْم: إنِّي ََل  لَهُْم: إناا نَْعتَدُّ بِاْلِغَذاءِ  ْخلَةُ يَُروُح بِهَا الرا ُكلِّهَا َحتاى السا

بَى، َوََل اْلَماِخَض؛ َولَِكنِّي آُخُذ اْلَعنَاُق،  آُخُذ الشااةَ اْْلَُكولَةَ؛ َوََل فَْحَل اْلَغنَِم، َوََل الرُّ

بَْيَن ِغَذاِء اْلَماِل، َوِخيَاِرِه.) لَْم يُْرَو هََذا َعْن ُعَمَر ِمْن َواْلَجَذَعةَ، َوالثانِياةَ: َوَذلَِك َعْدٌل 

 طَِريٍق ُمتاِصلٍَة إَلا ِمْن طَِريقَْيِن:

إْحَداهَُما: ِمْن طَِريِق بِْشِر ْبِن َعاِصِم ْبِن ُسْفيَاَن َعْن أَبِيِه، َوِكََلهَُما َغْيُر َمْعُروٍف أَْو ِمْن 

ِ ْبِن ُسْفيَاَن لَْم يَُسما ، َوالثاانِيَةُ ِمْن طَِريِق ِعْكِرَمةَ ْبِن َخالٍِد، َوهَُو طَِريِق اْبٍن لَِعْبِد  َّللاا

 َضِعيٌف(

ةَ لَهُْم فِيِه لُِوُجوٍه:قال المؤلف  : َوهََذا ََل ُحجا

لُهَا  ِ  -أَوا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَناهُ لَْيَس ِمْن قَْوِل َرُسوِل َّللاا ةَ فِي قَْوِل أََحٍد  -َصلاى َّللاا َوََل ُحجا

 ُدونَهُ.

 -َوالثاانِي 

ُ َعْنهُ  -أَناهُ قَْد َخالََف ُعَمُر  ِ  -َرِضَي َّللاا َصلاى  -فِي هََذا َغْيَرهُ ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم   ⬇⬇َّللاا

دِّ ■  ِد ْبِن أَبِي بَْكٍر الصِّ يَق َكاَن ََل يَأُْخُذ ِمْن َماِل َعْن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحما دِّ يِق: أَنا أَبَا بَْكٍر الصِّ

 َزَكاٍة َحتاى يَُحوَل َعلَْيِه اْلَحْوُل.

ْحَمِن َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: ََل يَُزكاى َحتاى يَُحوَل ■  َعْن َعْمَرةَ بِْنِت َعْبِد الرا

 َماَل اْلُمْستَفَاَد.َعلَْيِه اْلَحْوُل: تَْعنِي الْ 

عن َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: َمْن اْستَفَاَد َماًَل فَََل َزَكاةَ فِيِه ■



 

471 
 

 َحتاى يَُحوَل َعلَْيِه اْلَحْوُل.

 يَُحوَل َعلَْيِه اْلَحْوُل.َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: َمْن اْستَفَاَد َماًَل فَََل َزَكاةَ فِيِه َحتاى ■ 

، َواْبِن ُعَمَر  ُ َعْنهُْم  -قال المؤلف: فَهََذا ُعُموٌم ِمْن أَبِي بَْكٍر، َوَعائَِشةَ، َوَعلِيٍّ َرِضَي َّللاا

وا فَائَِدةَ َماِشيٍَة بِِوََلَدٍة ِمْن َسائِِر َما يُْستَفَاُد..-  ، لَْم يَُخصُّ

 ]َزَكاةُ الأَبَقِر[

 999َجَواِميُس ِصْنٌف ِمْن اْلبَقَِر يَُضمُّ بَْعُضَها إلَى بَْعٍض[م]َمْسأَلَةٌ الْ 

: فََوَجْدنَا ََل -اْلَجَواِميُس ِصْنٌف ِمْن اْلبَقَِر يَُضمُّ بَْعُضهَا إلَى بَْعٍض... فَنَظَْرنَا فِي َذلَِك 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -يَِصحُّ َعْن َرُسوِل َّللاا ِمْن َطِريِق إْسنَاِد اآْلَحاِد َوََل ِمْن فِي هََذا  -َصلاى َّللاا

َحابَِة  ْمنَا، َوََل َعْن أََحٍد ِمْن الصا ُ َعْنهُْم  -طَِريِق التاَواتُِر َشْيٌء َكَما قَدا ََل  -َرِضَي َّللاا

ا ِمْن  ِ تََعالَى إما ا ِمْن يَُعاِرُضهُ َغْيُرهُ، َوََل يَِحلُّ أَْن تُْؤَخَذ َشِريَعةٌ إَلا َعْن َّللاا اْلقُْرآِن، َوإِما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -نَْقٍل ثَابٍِت َعْن َرُسوِل َّللاا ِمْن طَِريِق اآْلَحاِد َوالتاَواتُِر بَيَاُن  -َصلاى َّللاا

ْجَماَع  ُكلا ُمْسلٍِم اْلُمتَيَقاَن اْلَمْقطُوَع بِِه، الاِذي ََل ِخََلَف فِي أَنا  -َزَكاِة اْلبَقَِر، َوَوَجْدنَا اْْلِ

َحابَِة فَِمْن ُدونِِهْم  قَْد َصحا َعلَى أَنا فِي ُكلِّ  -قَِديًما َوَحِديثًا قَاَل بِِه، َوَحَكَم بِِه ِمْن الصا

ِ تََعالَى َوُحْكِم  َخْمِسيَن بَقََرةً: بَقََرةٌ؛ فََكاَن هََذا َحق ًا َمْقطُوًعا بِِه َعلَى أَناهُ ِمْن ُحْكِم َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ِه َرُسولِ  ؛ فََوَجَب اْلقَْوُل بِِه، َوَكاَن َما ُدوَن َذلَِك ُمْختَلِفًا فِيِه، َوََل -َصلاى َّللاا

 نَصا فِي إيَجابِِه؛ فَلَْم يَُجْز اْلقَْوُل بِِه.

ُ تََعالَى: }َوَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل{  ثُمَّ اْستَْدَرْكنَا  [ ..٥٩٩]البقرة: َوقَْد قَاَل َّللاا

فََوَجْدنَا َحِديَث َمْسُروٍق إنََّما َذَكَر فِيِه فِْعَل ُمَعاٍذ بِاْليََمِن فِي َزَكاِة اْلبَقَِر؛ َوُهَو بََِل َشكٍّ 

َذلَِك، َوِِلَنَّهُ َعْن قَْد أَْدَرَك ُمَعاًذا َوَشِهَد ُحْكَمهُ َوَعَملَهُ اْلَمْشُهوَر اْلُمْنتَِشَر، فََصاَر نَْقلُهُ لِ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ ؛ فََوَجَب  -َصلَّى َّللاَّ نَْقًَل َعْن اْلَكافَِّة َعْن ُمَعاٍذ بََِل َشكٍّ

 اْلقَْوُل بِِه.

 -أقوال الفقهاء:

أَْو ُذُكوًرا، َوإِنَاثًا، فَإَِذا تَماْت  َل َزَكاةَ فِي أَقَلِّ ِمْن َخْمِسيَن ِمْن اْلبَقَِر ُذُكوًرا أَْو إنَاثًا،■ 

ْمنَا  ْت فِي ِمْلِك َصاِحبِهَا َعاًما قََمِري ًا ُمتاِصًَل َكَما قَدا : فَفِيهَا -َخْمُسوَن َرْأًسا ِمْن اْلبَقَِر َوأَتَما

َذلَِك َعاًما قََمِري ًا فَفِيهَا بَقََرتَاِن، بَقََرةٌ، إلَى أَْن تَْبلَُغ ِمائَةً ِمْن اْلبَقَِر، فَإَِذا بَلََغْتهَا َوأَتَماْت كَ 

بَْيِر، َواْبِن  اُل اْبِن الزُّ َوهََكَذا أَبًَدا، فِي ُكلِّ َخْمِسيَن ِمْن اْلبَقَِر بَقََرةٌ.)روى من فعل ُعما

الِِه(  َعْوٍف َوُعما

اتَاِن؛ َوفِي فرائض البقر مثل فرائض اْلبل فِي َخْمٍس ِمْن اْلبَقَِر َشاةٌ، َوفِي َعْشٍر شَ ■

َخْمِس َعَشَرةَ ثَََلُث ِشيَاٍه: َوفِي ِعْشِريَن أَْربَُع ِشيَاٍه، َوفِي َخْمٍس َوِعْشِريَن ِمْن اْلبَقَِر 

بَقََرةٌ مسنة إلَى َخْمٍس َوَسْبِعيَن، فَإِْن َزاَدْت فَبَقََرتَاِن ُمِسناتَاِن إلَى ِعْشِريَن َوِمائٍَة، فَإِْذ 

ْربَِعيَن بَقََرةً بَقََرةٌ ُمِسناةٌ.)الزهري وسعيد بن المسيب وأبو قَلبة ، َزاَدْت فَفِي ُكلِّ أَ 

ْحَمِن ْبِن َخْلَدةَ اْْلَْنَصاِريِّ وقال هو والزهري : إَل أنه َل أسنان فيها  وُعَمَر ْبِن َعْبِد الرا

لَهُ لَْيَس فِيَما ُدوَن الثاََلثِيَن ِمْن اْلبَقَِر َشْيٌء، فَإَِذا بَلََغْتهَا فَفِيهَا تَبِيٌع أَْو تَبِيَعةٌ، َوهَُو الاِذي ■ 
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ُع َسنَتَاِن، ثُما ََل َشْيَء فِيهَا َحتاى تَْبلَُغ أَْربَِعيَن، فَإَِذا بَلََغْتهَا فَفِيهَا بَقََرةٌ ُمِسناةٌ؛ لَهَا أَْربَ 

َحتاى ِسنِيَن؛ ثُما ََل َشْيَء فِيهَا َحتاى تَْبلَُغ ِستِّيَن فَإَِذا بَلََغْتهَا فَفِيهَا تَبِيَعتَاِن، ثُما ََل َشْيَء فِيهَا 

لَُغ َعْشًرا تَْبلَُغ َسْبِعيَن فَإَِذا بَلََغْتهَا فَفِيهَا ُمِسناةٌ َوتَبِيٌع، ثُما هََكَذا أَبًَدا، ََل َشْيَء فِيهَا َحتاى تَبْ 

َزائَِدةً، فَإَِذا بَلََغْتهَا فَفِي ُكلِّ ثَََلثِيَن ِمْن َذلَِك اْلَعَدِد تَبِيٌع، َوفِي ُكلِّ أَْربَِعيَن ُمِسناةٌ.)روى 

عن على وهو صحيح عنه ولم يصح عن معاذ وأبي سعيد الخدري ، َوهَُو قَْوُل 

، َوَشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َوطَاُوٍس،  ْعبِيِّ َوُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َواْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ، الشا

اِم، َوهَُو قَْوُل  ْهِريُّ َعْن أَْهِل الشا ، َوَذَكَرهُ الزُّ َوُسلَْيَماَن ْبِن ُموَسى، َواْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوأَبِي ُسلَْيَماَن َوِرَوايَةٌ  َغْيُر َمْشهُوَرٍة َعْن أَبِي  َمالٍِك، َوالشاافِِعيِّ

 َحنِيفَة(

لَْيَس فِيَما ُدوَن ثَََلثِيَن َشْيٌء؛ فَإَِذا بَلََغْت اْلبَقَُر ثَََلثِيَن فَفِيهَا تَبِيٌع، ثُما ََل َشْيَء فِيهَا ■ 

تاى تَْبلَُغ َخْمِسيَن فَإَِذا بَلََغْتهَا َحتاى تَْبلَُغ أَْربَِعيَن، فَإَِذا بَلََغْتهَا فَفِيهَا بَقََرةٌ، ثُما ََل َشْيَء فِيهَا حَ 

فَفِيهَا بَقََرةٌ َوُرْبٌع، ثُما ََل َشْيَء فِيهَا َحتاى تَْبلَُغ َسْبِعيَن؛ فَإَِذا بَلََغْت َسْبِعيَن فَفِيهَا تَبِيٌع 

 َوُمِسناةٌ.)النخعي ورواية غير مشهورة عن أبي حنيفة(

ِمْن اْلبَقَِر َشْيٌء، فَإَِذا بَلََغْت ثَََلثِيَن فَفِيهَا تَبِيٌع، ثُما ََل َشْيَء لَْيَس فِيَما ُدوَن الثاََلثِيَن ■ 

ةٌ فِيهَا َحتاى تَْبلَُغ أَْربَِعيَن؛ فَإَِذا بَلََغْتهَا فَفِيهَا بَقََرةٌ ُمِسناةٌ، فَإِْن َزاَدْت َواِحَدةٌ فَفِيهَا بَقَرَ 

هََكَذا فِي ُكلِّ َواِحَدٍة تَِزيُد فَفِيهَا ُجْزٌء آَخُر َزائٌِد ِمْن َوُجْزٌء ِمْن أَْربَِعيَن ِمْن بَقََرٍة؛ وَ 

تِّيَن، فَإَِذا بَلََغْتهَا فَفِيهَا تَبِيَعاِن؛ ثُما ََل َشْيَء فِيهَا إَلا  أَْربَِعيَن ُجْزًءا ِمْن بَقََرٍة؛ هََكَذا إلَى السِّ

 ي حنيفة(فِي ُكلِّ َعْشَرٍة َزائَِدٍة.)الرواية المشهورة عن أب

تِّيَن فَفِي ُكلِّ َواِحَدٍة ■  ُكلا َما َزاَد َعلَى الثاََلثِيَن إلَى اْْلَْربَِعيَن َوَعلَى اْْلَْربَِعيَن إلَى السِّ

 َزائَِدةٌ ُجْزٌء ِمْن بَقََرٍة.)إبراهيم وحماد ومكحول(

 -اِلحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َعْن أَبِي َذرٍّ قَاَل " اْنتَهَْيت إلَى َرُسوِل َّللاا َوهَُو فِي ِظلِّ  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلَكْعبَِة فََذَكَر أَنا َرُسوَل َّللاا َما ِمْن َصاِحِب إبٍِل َوََل »قَاَل لَهُ  -َصلاى َّللاا

ِة أَْعظََم َما َكانَْت َوأَْسَمنَهُ؛ تَْنَطُحهُ بَقٍَر َوََل َغنٍَم ََل يَُؤدِّي َزَكاتَهَا إَلا َجاَءْت يَْوَم اْلقِيَامَ 

بِقُُرونِهَا، َوتَطَُؤهُ بِأَْظََلفِهَا، ُكلاَما نَفَِدْت أُْخَراهَا َعاَدْت َعلَْيِه أُوََلهَا َحتاى يُْقَضى بَْيَن 

 النااِس.)صحيح(

 ■ ِ ِ يَقُوُل: َسِمْعت َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلا  -عن َجابَر ْبَن َعْبِد َّللاا َما »يَقُوُل:  -ى َّللاا

ا ِمْن َصاِحِب إبٍِل ََل يَْفَعُل فِيهَا َحقاهَا إَلا َجاَءْت يَْوَم اْلقِيَاَمِة أَْكثََر َما َكانَْت قَطُّ، َوأُْقِعَد لَهَ 

ٍر ََل يَْفَعُل فِيهَا َحقاهَا إَلا بِقَاٍع قَْرقٍَر تَِسيُر َعلَْيِه بِقََوائِِمهَا َوأَْخفَافِهَا؛ َوََل َصاِحِب بَقَ 

َجاَءْت يَْوَم اْلقِيَاَمِة أَْكثََر َما َكانَْت، َوأُْقِعَد لَهَا بِقَاٍع قَْرقٍَر تَْنَطُحهُ بِقُُرونِهَا َوتَطَُؤهُ 

 صحيح(«)بِقََوائِِمهَا

ِ »عن مسروق َعْن ُمَعاٍذ  ■ ُ َعلَْيِه َوسَ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ بََعثَهُ إلَى اْليََمِن  -لََّم َصلَّى َّللاَّ

َوقَاَل « َوأََمَرهُ أَْن يَأُْخَذ ِمْن ُكلِّ ثَََلثِيَن ِمْن اْلبَقَِر تَبِيًعا، َوِمْن ُكلِّ أَْربَِعيَن بَقََرةً ُمِسنَّةً 

 بَْعُضُهْم: ثَنِيَّةٌ.)صحيح(
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اًذا فَقَْد َكاَن بِاْليََمِن َرُجًَل أَيااَم : فَإِْن قِيَل: إنا َمْسُروقًا َوإِْن َكاَن لَْم يَْلَق ُمعَ قال المؤلف

 َكْوِن ُمَعاٍذ هُنَالَِك؛ َوَشاهََد أَْحَكاَمهُ، فَهََذا ِعْنَدهُ َعْن ُمَعاٍذ بِنَْقِل اْلَكافاِة.

ةُ بَِذلَِك؛ قُْلنَا: لَْو أَنا َمْسُروقًا َذَكَر أَنا اْلَكافاةَ أَْخبََرْتهُ بَِذلَِك َعْن ُمَعاٍذ لَقَاَمْت اْلُحجا 

َل مَ  َماُم َغْيُر اْلُمتاهَِم: لَِكناهُ لَْم يَقُْل قَطُّ هََذا؛ َوََل يَِحلُّ أَْن يُقَوا ْسُروٌق فََمْسُروٌق هَُو الثِّقَةُ اْْلِ

-  ُ ا أَْمَكَن فِي ظَاِهِر اْْلَْمِر أَنْ  -َرِحَمهُ َّللاا يَُكوَن ِعْنَد  َما لَْم يَقُْل فَيُْكَذُب َعلَْيِه؛ َولَِكْن لَما

َوايَةُ َعْنهُ  ْن ََل تَُجوُز الرِّ : لَْم يَُجْز -َمْسُروٍق هََذا اْلَخبَُر َعْن تََواتٍُر، أَْو َعْن ثِقٍَة؛ أَْو َعما

ِ تََعالَى َوََل َعلَى َرُسولِِه  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلقَْطُع فِي ِديِن َّللاا  بِالظانِّ الاِذي هُوَ  -َصلاى َّللاا

 أَْكَذُب اْلَحِديِث..

ثُما اْستَْدَرْكنَا فََوَجْدنَا َحِديَث َمْسُروٍق إناَما َذَكَر فِيِه  ثم رجع المؤلف عن قوله وقال :

فِْعَل ُمَعاٍذ بِاْليََمِن فِي َزَكاِة اْلبَقَِر؛ َوهَُو بََِل َشكٍّ قَْد أَْدَرَك ُمَعاًذا َوَشِهَد ُحْكَمهُ َوَعَملَهُ 

ِ اْلَمْشهُو ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َر اْلُمْنتَِشَر، فََصاَر نَْقلُهُ لَِذلَِك، َوِْلَناهُ َعْن َعْهِد َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

؛ فََوَجَب اْلقَْوُل بِِه. -  نَْقًَل َعْن اْلَكافاِة َعْن ُمَعاٍذ بََِل َشكٍّ

ِ َوِمْن طَِريِق طَاُوٍس َعْن ُمَعاٍذ ِمْثلُهُ، َوأَنا رَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُسوَل َّللاا لَْم  -َصلاى َّللاا

 يَأُْمْرهُ فِيَما ُدوَن َذلَِك بَِشْيٍء.)ضعيف(

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَناهُ َسأََل النابِيا »َعْن ُمَعاٍذ: ■  َعْن اْْلَْوقَاِص، َما بَْيَن الثاََلثِيَن  -َصلاى َّللاا

 بَْيَن اْْلَْربَِعيَن إلَى اْلَخْمِسيَن؟ قَاَل: لَْيَس فِيهَا َشْيٌء.)ضعيف( إلَى اْْلَْربَِعيَن، َوَما

ْحَمِن قَاَل: ■  ُد ْبُن َعْبِد الرا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -إنا فِي ِكتَاِب َصَدقَِة النابِيِّ »َعْن ُمَحما َصلاى َّللاا

بِلِ َوفِي ِكتَاِب ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب: أَنا اْلبَقََر  - ضعيف «)يُْؤَخُذ ِمْنهَا ِمْثُل َما يُْؤَخُذ ِمْن اْْلِ

 منقطع(

ْعبِيِّ قَاَل: ■  ِ »الشا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكتََب َرُسوُل َّللاا إلَى أَْهِل اْليََمِن: فِي ُكلِّ  -َصلاى َّللاا

ضعيف «)بَِعيَن بَقََرةً بَقََرةٌ ُمِسناةٌ ثَََلثِيَن بَقََرةً تَبِيٌع َجَذٌع قَْد اْستََوى قَْرنَاهُ َوفِي ُكلِّ أَرْ 

 مرسل(

 ■ ِ ِ ْبِن أَبِي بَْكٍر أَْخبََرهُ أَنا هََذا ِكتَاُب َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعْبِد َّللاا  -َصلاى َّللاا

اْلبَقَِر َصَدقَةٌ، فَإَِذا بَلََغْت فََرائُِض اْلبَقَِر لَْيَس فِيَما ُدوَن الثاََلثِيَن ِمْن »لَِعْمِرو ْبِن َحْزٍم 

ثَََلثِيَن فَفِيهَا ِعْجٌل َرائٌِع َجَذٌع، إلَى أَْن تَْبلَُغ أَْربَِعيَن، فَإَِذا بَلََغْت أَْربَِعيَن فَفِيهَا بَقََرةٌ 

ًَل َجَذًعا، فَإَِذا بَلََغْت ُمِسناةٌ، إلَى أَْن تَْبلَُغ َسْبِعيَن، فَإَِذا بَلََغْت َسْبِعيَن فَإِنا فِيهَا بَقََرةً َوِعجْ 

 ضعيف()فيه ابن لهيعة(«)ثََمانِيَن فَفِيهَا ُمِسناتَاِن، ثُما َعلَى هََذا اْلِحَسابِ 

ِه ■  ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ ِ »َعْن أَبِي بَْكِر ْبِن ُمَحما َصلاى  -أَنا َرُسوَل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلا  نَُن، َوبََعثَهُ َمَع َعْمِرو ْبِن  -َم َّللاا َكتََب إلَى أَْهِل اْليََمِن ِكتَابًا فِيِه اْلفََرائُِض َوالسُّ

َحْزٍم، َوهَِذِه نُْسَختُهُ َوفِيِه فِي ُكلِّ ثَََلثِيَن بَاقُوَرةً تَبِيٌع َجَذٌع أَْو َجَذَعةٌ، َوفِي ُكلِّ أَْربَِعيَن 

 قطع(ضعيف من«)بَاقُوَرةً بَقََرةٌ 

وا بَِصِحيفَِة َعْمِرو ْبِن َحْزٍم قُْلنَا: ِهَي ُمْنقَِطَعةٌ أَْيًضا ََل تَقُوُم بِهَا  قال المؤلف: فَإِْن اْحتَجُّ

ةٌ، َوُسلَْيَماُن ْبُن َداُود اْلَجَزِريُّ   ُمتافٌَق َعلَى تَْرِكِه َوأَناهُ ََل يُْحتَجُّ بِِه. -الاِذي َرَواهَا  -ُحجا

ِه  َعْن أَبِي■  ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ ِ »بَْكِر ْبِن ُمَحما َصلاى  -أَنا َرُسوَل َّللاا
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ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  يَاُت، َوبََعَث بِِه  -َّللاا نَُن َوالدِّ َكتََب إلَى أَْهِل اْليََمِن بِِكتَاٍب فِيِه اْلفََرائُِض َوالسُّ

، َوهَِذِه نُْسَختُهُ فََذَكَر اْلِكتَاَب. َوفِيِه َوفِي ُكلِّ ثَََلثِيَن بَاقُوَرةً تَبِيٌع، َمَع َعْمِرو ْبِن َحْزمٍ 

َجَذٌع أَْو َجَذَعةٌ، َوفِي ُكلِّ أَْربَِعيَن بَاقُوَرةً بَقََرةٌ، َوفِيِه أَْيًضا َوفِي ُكلِّ َخْمِس أََواقِيا ِمْن 

فِي ُكلِّ أَْربَِعيَن ِدْرهًَما ِدْرهٌَم َوفِي ُكلِّ أَْربَِعيَن ِدينَاًرا اْلَوِرِق َخْمَسةُ َدَراِهَم، فََما َزاَد فَ 

 ضعيف(«)ِدينَارٌ 

ِهَما ■ َ ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم َعْن أَبِيِهَما َعْن َجدِّ ِد ْبِن أَبِي بَْكِر ْبِن ُمَحما َعْن َرُسوِل »ُمَحما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا َرهُ َعلَى : -َصلاى َّللاا أَناهُ َكتََب هََذا اْلِكتَاَب لَِعْمِرو ْبِن َحْزٍم ِحيَن أَما

َكاةُ لَْيَس فِيهَا َصَدقَةٌ َحتاى تَْبلَُغ ِمائَتَْي ِدْرهٍَم فَفِيهَا َخْمَسةُ َدَراِهَم، َوفِي ُكلِّ   اْليََمِن َوفِيِه الزا

اْْلَْربَِعيَن َصَدقَةٌ، فَإَِذا بَلََغْت الذاهََب قِيَمةَ ِمائَتَْي  أَْربَِعيَن ِدْرهًَما ِدْرهٌَم، َولَْيَس فِيَما ُدونَ 

يَن ِدْرهٍَم فَفِي قِيَمِة ُكلِّ أَْربَِعيَن ِدْرهًَما ِدْرهٌَم، َحتاى تَْبلَُغ أَْربَِعيَن ِدينَاًرا؛ فَإَِذا بَلََغْت أَْربَعِ 

 «ِدينَاًرا فَفِيهَا ِدينَارٌ 

فََرائُِض َصَدقَِة اْلبَقَِر لَْيَس فِيَما ُدوَن ثَََلثِيَن »َذا َعْن اْبنَْي َحْزٍم أَْيًضا قَاَل أَبُو أَُوْيٍس: َوهَ 

َصَدقَةٌ فَإَِذا بَلََغْت الثاََلثِيَن فَفِيهَا فَْحٌل َجَذٌع، إلَى أَْن تَْبلَُغ أَْربَِعيَن، فَإَِذا بَلََغْت أَْربَِعيَن 

)ضعيف هو والذي « تَْبلَُغ ِستِّيَن، فَإَِذا بَلََغْت ِستِّيَن فَفِيهَا تَبِيَعانِ فَفِيهَا بَقََرةٌ ُمِسناةٌ إلَى أَْن 

 قبله()إسماعيل بن أبي أويس ضعيف(

ا بََعَث َرُسوُل َّللاا »َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لَما ُمَعاًذا إلَى اْليََمِن  -َصلاى َّللاا

ِمْن ُكلِّ ثَََلثِيَن ِمْن اْلبَقَِر تَبِيًعا أَْو تَبِيَعةً َجَذًعا أَْو َجَذَعةً، َوِمْن ُكلِّ أَْربَِعيَن  أََمَرهُ أَْن يَأُْخذَ 

 ِ ُ َعلَْيِه  -بَقََرةً بَقََرةً ُمِسناةً، قَالُوا: فَاْْلَْوقَاُص؟ قَاَل: َما أََمَرنِي فِيهَا َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

ِ بَِشْيٍء؛  -َوَسلاَم  ا قَِدَم َعلَى َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَلَما َسأَلَهُ، فَقَاَل: لَْيَس  -َصلاى َّللاا

 «فِيهَا َشْيءٌ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَْعطَانِي ِسَماُك ْبُن اْلفَْضِل ِكتَابًا ِمْن النابِيِّ »َمْعَمُر قَاَل: ■  إلَى  -َصلاى َّللاا

َماُء َواْْلَْنهَاُر اْلُعْشُر، َوفِيَما َمالِِك ْبِن ُكْفََل  نَِس اْلُمْصَعبِيِّيَن فَقََرْأتُهُ فَإَِذا فِيِه فِيَما َسقَْت السا

بِلِ   « .ُسقَِي بِالسانَا نِْصُف اْلُعْشِر، َوفِي اْلبَقَِر ِمْثُل اْْلِ

: َوبَلََغنَا أَنا قَْولَهُْم: قَاَل النابِيُّ ■  ْهِري قالُّ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن الزُّ فِي ُكلِّ : »-َصلاى َّللاا

أَنا َذلَِك َكاَن تَْخفِيفًا ِْلَْهِل اْليََمِن، ثُما َكاَن هََذا بَْعَد « ثَََلثِيَن تَبِيٌع، َوفِي ُكلِّ أَْربَِعيَن بَقََرةٌ 

  َذلَِك ََل يُْرَوى.

ْن َصَدَق َعْن ِعْكِرَمةَ ْبِن َخالٍِد قَاَل: اُْستُْعِمْلت َعلَى ■  ، فَلَقِيت أَْشيَاًخا ِمما َصَدقَاِت َعكا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاا  ، فَِمْنهُْم َمْن قَاَل: اْجَعْلهَا  -َصلاى َّللاا فَاْختَلَفُوا َعلَيا

بِِل، َوِمْنهُْم َمْن قَاَل: فِي ثَََلثِيَن تَبِيٌع، َوِمْنهُ  ْم َمْن قَاَل: فِي أَْربَِعيَن بَقََرةٌ ِمْثَل َصَدقَِة اْْلِ

 ُمِسناةٌ.

ِ اْْلَْنَصاِريِّ قَاَل: فِي ُكلِّ َخْمٍس ■  ْهِريِّ َوقَتَاَدةَ ِكََلهَُما َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاا َعْن الزُّ

ي ِعْشِريَن أَْربَُع ِمْن اْلبَقَِر َشاةٌ؛ َوفِي َعْشٍر َشاتَاِن، َوفِي َخْمَس َعَشَرةَ ثَََلُث ِشيَاٍه، َوفِ 

 ِشيَاٍه.

بِِل َشاةٌ َوفِي ■  َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: فِي َخْمٍس ِمْن اْْلِ
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َوفِي َخْمَس َعَشَرةَ ثَََلُث ِشيَاٍه، َوفِي ِعْشِريَن أَْربَُع ِشيَاٍه، َوفِي َخْمٍس  -َعْشٍر َشاتَاِن 

ُس ِشيَاٍه، َوفِي ِستٍّ َوِعْشِريَن بِْنُت َمَخاٍض، فَإِْن لَْم تَُكْن بِْنُت َمَخاٍض َوِعْشِريَن َخمْ 

فَاْبُن لَبُوٍن َذَكٌر، َحتاى تَْبلَُغ َخْمًسا َوثَََلثِيَن؛ فَإِْن َزاَدْت َواِحَدةٌ فَفِيهَا بِْنُت لَبُوٍن، َحتاى 

 -أَْو قَاَل: اْلَجَمُل  -ِحَدةٌ فَفِيهَا ِحقاةٌ طَُروقَةُ اْلفَْحِل تَْبلَُغ َخْمًسا َوأَْربَِعيَن، فَإَِذا َزاَدْت َوا

َحتاى تَْبلَُغ ِستِّيَن فَإَِذا َزاَدْت َواِحَدةٌ فَفِيهَا َجَذَعةٌ، َحتاى تَْبلَُغ َخْمًسا َوَسْبِعيَن، فَإَِذا َزاَدْت 

فَإَِذا َزاَدْت َواِحَدةٌ فَفِيهَا ِحقاتَاِن طَُروقَتَا اْلفَْحِل  َواِحَدةٌ فَفِيهَا اْبنَتَا لَبُوٍن، َحتاى تَْبلَُغ تِْسِعيَن؛

إلَى ِعْشِريَن َوِمائٍَة، فَإِْن َزاَدْت َواِحَدةٌ فَفِي ُكلِّ َخْمِسيَن ِحقاةٌ، َوفِي ُكلِّ أَْربَِعيَن بِْنُت 

، وَ   فِي ُكلِّ أَْربَِعيَن ُمِسناةٌ.لَبُوٍن، َوفِي اْلبَقَِر فِي ُكلِّ ثَََلثِيَن بَقََرةً تَبِيٌع َحْولِيِّ

ُق ِسن ًا فَْوَق ِسنٍّ ■  َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: إَذا أََخَذ اْلُمَصدِّ

 َردا َعَشَرةَ َدَراِهَم أَْو َشاتَْيِن.

ِِبِل[   ]َزَكاةُ اْلأ

اْلَمَهاِريُّ يَُضمُّ بَْعُضَها إلَى بَْعٍض فِي ]َمْسأَلَةٌ اْلبُْخُت واِلعرابية َوالنُُّجُب وَ 

َكاِة[م  999الزَّ

بِِل: ُكلُّهَا إبٌِل، يَُضمُّ  اْلبُْخُت، َواْْلَْعَرابِياةُ، َوالنُُّجُب، َواْلَمهَاِريُّ َوَغْيُرهَا ِمْن أَْصنَاِف اْْلِ

َكاِة، َوهََذا ََل ِخََلَف فِيِه، َوََل   َزَكاةَ فِي أَقَلا ِمْن َخْمَسٍة ِمْن بَْعُضهَا إلَى بَْعٍض فِي الزا

بِِل، ُذُكوٍر أَْو إنَاٍث.  اْْلِ

ْت َكَذلَِك فِي ِمْلِك اْلُمْسلِِم َحْوًَل َعَربِي ًا ُمتاِصًَل  ْمنَا  -أَْو ُذُكوٍر َوإِنَاٍث، فَإَِذا أَتَما  -َكَما قَدا

َماِعَزةٌ، َوَكَذلَِك أَْيًضا فِيَما َزاَد َعلَى اْلَخْمِس،  فَاْلَواِجُب فِي َزَكاتِهَا َشاةٌ َواِحَدةٌ َضانِياةٌ أَوْ 

ْمنَا فَفِيهَا ْت َحْوًَل َكَما قَدا ْتهَا َوأَتَما ْمنَا، فَإَِذا بَلََغْتهَا َوأَتَما َشاتَاِن  إلَى أَْن تُتِما َعَشَرةً َكَما قَدا

ْت َكَذلَِك َحْوًَل َعَربِي ًا فَفِيهَا ثَََلُث  َكَما َذَكْرنَا..َد َحتاى تُتِما َخْمَسةَ َعَشَر، فَإَِذا ْتهَا َوأَتَما أَتَما

 ِشيَاٍه َكَما َذَكْرنَا.

ْت َكَذلَِك، َحْوًَل َكَما ُذِكَر فَفِيهَا أَ  ْتهَا َوأَتَما ْربَُع َوَكَذلَِك فِيَما َزاَد َحتاى تُتِما ِعْشِريَن، فَإَِذا أَتَما

ْت َكَذلَِك َحْوًَل قََمِري ًا بِْنُت َمَخاٍض  ِشيَاٍه .. إلَى أَْن تُتِما  ْتهَا َوأَتَما َخْمَسةً َوِعْشِريَن، فَإَِذا أَتَما

بِِل، َوَكَذلَِك فِيَما َزاَد َحتا  بِِل أُْنثَى َوََل بُدا، فَإِْن لَْم يَِجْدهَا فَاْبُن لَبَُوٍن َذَكٌر ِمْن اْْلِ ى ِمْن اْْلِ

 .تُتِما ِستاةً َوثَََلثِينَ 

بِِل أُْنثَى َوََل بُد.. َحتا  ْت َكَذلَِك َحْوًَل قََمِري ًا فَفِيهَا بِْنُت لَبُوٍن ِمْن اْْلِ ْتهَا َوأَتَما ى تُتِما فَإَِذا أَتَما

بِِل أُنْ  ْت َكَذلَِك َسنَةً قََمِرياةً فَفِيهَا ِحقاةٌ ِمْن اْْلِ ْتهَا َوأَتَما .ِستاةً َوأَْربَِعيَن، فَإَِذا أَتَما  ثَى َوََل بُدا

ْت َكَذلَِك َسنَةً قََمِرياةً فَفِيهَا َجَذَعةٌ ِمنْ  ْت إْحَدى َوِستِّيَن َوأَتَما  ثُما َكَذلَِك فِيَما َزاَد فَإَِذا أَتَما

تْ  بِِل أُْنثَى َوََل بُدا، ثُما َكَذلَِك فِيَما َزاَد َحتاى تُتِما ِستاةً َوَسْبِعيَن فَإَِذا أَتَما ْت َكَذلَِك اْْلِ هَا َوأَتَما

ْتهَ  ا َعاًما قََمِري ًا فَفِيهَا اْبنَتَا لَبُوٍن، ثُما َكَذلَِك فِيَما َزاَد َحتاى تُتِما إْحَدى َوتِْسِعيَن فَإَِذا أَتَما

ْت َكَذلَِك َعاًما قََمِري ًا فَفِيهَا ِحقاتَاِن.  َوأَتَما

ْتهَا َوَزاَدْت َعلَْيهَا َوَكَذلَِك فِيَما َزاَد َحتاى تُتِما ِمائَ  َولَْو بَْعَض نَاقٍَة أَْو  -ةً َوِعْشِريَن، فَإَِذا أَتَما

ْت َكَذلَِك َعاًما قََمِري ًا فَفِيهَا ثَََلُث بَنَاِت لَبُوٍن، ثُما َكَذلَِك َحتاى تُتِما ِمائَةً  -َجَمٍل  َوأَتَما
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ْتهَا أَْو َزاَدْت وَ  ْت َكَذلَِك َعاًما قََمِري ًا فَفِي ُكلِّ َخْمِسيَن ِحقاةٌ، َوفِي ُكلِّ َوثَََلثِيَن، فَإَِذا أَتَما أَتَما

ٍة أَْربَِعيَن بِْنُت لَبُوٍن، َوفِي ُكلِّ ثَََلثِيَن َوِمائٍَة فََما َزاَد ِحقاةٌ َوبِْنتَا لَبُوٍن، َوفِي أَْربَِعيَن َوِمائَ 

َخْمِسيَن َوِمائٍَة فََما َزاَد ثَََلُث ِحقَاٍق، َوفِي ِستِّيَن َوِمائٍَة فََما َزاَد ِحقاتَاِن َوبِْنُت لَبُوٍن، َوفِي 

 فََما َزاَد أَْربَُع بَنَاِت لَبُوٍن، َوهََكَذا اْلَعَمُل فِيَما َزاَد.

هُ ِحقاةٌ فَإِْن َوَجَب َعلَى َصاِحِب اْلَماِل َجَذَعةٌ فَلَْم تَُكْن ِعْنَدهُ َوَكانَْت ِعْنَدهُ ِحقاةٌ، أَْو لَِزَمتْ 

َدهُ فَلَْم تَُكْن ِعْنَدهُ َوَكانَْت ِعْنَدهُ بِْنُت لَبُوٍن، أَْو لَِزَمْتهُ بِْنُت لَبُوٍن فَلَْم تَُكْن ِعْنَدهُ َوَكانَْت ِعنْ 

َق يَْقبَُل َما ِعْنَدهُ ِمْن َذلَِك َويَْلَزُمهُ َمَعهَا َغَراَمةُ ِعْشِريَن -بِْنُت َمَخاٍض  : فَإِنا اْلُمَصدِّ

ِق قَبُولُهُ َوََل بُدا ،  ِدْرهًَما أَْو َشاتَْيِن؛ أَيا َذلَِك َشاَء َصاِحُب اْلَماِل فََواِجٌب َعلَى اْلُمَصدِّ

َوإِْن َوَجبَْت َعلَى َصاِحِب اْلَماِل بِْنُت َمَخاٍض فَلَْم تَُكْن ِعْنَدهُ َوََل َكاَن ِعْنَدهُ اْبُن لَبُوٍن 

ُت لَبُوٍن، أَْو َوَجبَْت َعلَْيِه بِْنُت لَبُوٍن فَلَْم تَُكْن ِعْنَدهُ َوَكانَْت ِعْنَدهُ َذَكٌر َوَكانَْت ِعْنَدهُ بِنْ 

ُق إلَى َصاِحِب اْلَماِل -َجَذَعةٌ  َق يَأُْخُذ ِمْنهُ َما ِعْنَدهُ ِمْن َذلَِك َويَُردُّ اْلُمَصدِّ : فَإِنا اْلُمَصدِّ

ُق فََواِجٌب َعلَى َصاِحِب اْلَماِل قَبُولُهُ ِعْشِريَن ِدْرهًَما أَْو َشاتَْيِن، أَيا ذَ  لَِك أَْعطَاهُ اْلُمَصدِّ

َوََل بُدا.. فَإِْن َوَجبَْت َعلَْيِه بِْنُت َمَخاٍض فَلَْم يَِجْدهَا َوََل َوَجَد اْبَن لَبُوٍن َوََل بِْنَت لَبُوٍن؛ 

لَبُوٍن فَلَْم تَُكْن ِعْنَدهُ َوََل َكاَن ِعْنَدهُ بِْنُت  لَِكْن َوَجَد ِحقاةً أَْو َجَذَعةً؛ أَْو َوَجبَْت َعلَْيِه بِْنتُ 

لَْم تُْقبَْل ِمْنهُ، َوُكلَِّف إْحَضاَر َما َوَجَب َعلَْيِه  -َمَخاٍض َوََل ِحقاةٌ، َوَكانَْت ِعْنَدهُ َجَذَعةٌ 

نِّ الاتِي تَلِيهَا َوََل بُدا َمَع َردِّ الدا  َراِهِم أَْو اْلَغنَِم، َوإِْن لَِزَمْتهُ َجَذَعةٌ َوََل بُدا؛ أَْو إْحَضاَر السِّ

: لَْم تُْقبَْل ِمْنهُ أَْصًَل إَلا -فَلَْم يَِجْدهَا َوََل َوَجَد ِحقاةً، َوَوَجَد بِْنَت لَبُوٍن أَْو بِْنَت َمَخاٍض 

ِحقاةٌ َولَْم يَِجْدهَا َوََل َوَجَد  اْلَجَذَعةُ أَْو ِحقاةٌ َمَعهَا َشاتَاِن أَْو ِعْشُروَن ِدْرهًَما، َوإِْن لَِزَمْتهُ 

: لَْم تُْؤَخْذ ِمْنهُ، َوأُْجبَِر َعلَى إْحَضاِر اْلِحقاِة -َجَذَعةً َوََل اْبنَةَ لَبُوٍن، َوَوَجَد بِْنَت َمَخاٍض 

ٌل أَْصًَل، َوََل فِي أَْو بِْنِت لَبُوٍن َويَُردُّ َشاتَْيِن أَْو ِعْشِريَن ِدْرهًَما ،َوََل تُْجِزُئ قِيَمةٌ َوََل بَدَ 

ا اْلقِيَمةُ فَََل َدلِيَل لَهُْم َعلَى َجَواِزهَا أَْصًَل، بَْل  َكَواِت ُكلِّهَا أَْصًَل... َوأَما َشْيٍء ِمْن الزا

ُ تََعالَى بِِه، َوتََعدٍّ لُِحُدوِد  ِ، َوقَْد اْلبُْرهَاُن ثَابٌِت بِتَْحِريِم أَْخِذهَا، ِْلَناهَا َغْيُر َما أََمَر َّللاا َّللاا

ِ فَقَْد ظَلََم نَْفَسهُ{ ]الطَلق:  ُ تََعالَى: }َوَمْن يَتََعدا ُحُدوَد َّللاا  [ .٥قَاَل َّللاا

لُونَهُ{ ]البقرة:   [ .٥٩٥َوقَاَل تََعالَى: }فََمْن بَدالَهُ بَْعَدَما َسِمَعهُ فَإِناَما إِْثُمهُ َعلَى الاِذيَن يُبَدِّ

َدقَِة أَْن فَإِْن قَالُوا: إْن كَ  َدقَِة فََما يَْمنَُع ِمْنهُ؟ قُْلنَا: الناَظُر ُكلُّهُ ِْلَْهِل الصا اَن نَظًَرا ِْلَْهِل الصا

ُ تََعالَى َعلَْيِهْم، إْذ يَقُوُل تََعالَى: }َوَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم  َمهُ َّللاا ََل يُْعطُوا َما َحرا

 [ .٥٩٩بِاْلبَاِطِل{ ]البقرة: 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاا َوَمْن « .. إنا ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ : »-َصلاى َّللاا

َدقَِة ثُما أَْعطَاهُ ُمَذك ًى لَْم يَُجْز َعْنهُ؛ ِْلَنا اْلَواِجَب َعلَيْ  ِه َذبََح أَْو نََحَر َما يَِجُب َعلَْيِه فِي الصا

ِق ِحينَئٍِذ بَْيُعهُ، إ ُق فَقَْد أَْجَزأَ، َوَجاَز لِْلُمَصدِّ ْن إْعطَاُقهُ َحي ًا .. فَإَِذا قَبََضهُ أَْهلُهُ أَْو اْلُمَصدِّ

َدقَِة؛ ِْلَناهُ نَاِظٌر لَهُْم َولَْيُسوا قَْوًما بِأَْعيَانِِهْم، فَيَُجوُز ُحْكُمهُْم  َرأَى َذلَِك َحظ ًا ِْلَْهِل الصا

 يِه، أَْو إْبَراُقهُْم ِمْنهُ قَْبَل قَْبِضِهْم لَهُ.فِ 

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول: الشافعي وأبي سليمان وأصحابهما.■
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بِِل ِضَعاٌف ََل تَُساِوي َشاةً أَْعطَى بَِعيًرا ِمْنهَا ■  إَذا َكانَْت َخْمٌس ِمْن اْْلِ

 َوأَْجَزأَهُ.)الشافعي وأبو يوسف(

لَِزَمْتهُ بِْنُت َمَخاٍض فَلَْم تَُكْن ِعْنَدهُ فَإِناهُ يَُؤدِّي قِيَمتَهَا، َوََل يَُؤدِّي اْبَن لَبُوٍن َذَكًرا.) َمْن ■ 

، َوأَبُو  -أَبُو َحنِيفَةَ َوأَْصَحابُهُ  إَلا ِرَوايَةً َخاِملَةً َعْن أَبِي يُوُسَف ، َوقَاَل َمالٌِك، َوالشاافِِعيُّ

، َوَمالٌِك، ُسلَْيَماَن: يُؤَ  دِّي اْبَن لَبُوٍن َذَكًرا وهو قول المؤلف ، وُسْفيَاُن الثاْوِريُّ

، َواللاْيُث، َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، َوأَبُو ُسلَْيَماَن، َوُجْمهُوُر النااِس(  َواْْلَْوَزاِعيُّ

نِّ اْلَواِجبَِة َوَردِّ ِعْشِريَن  القول في تَْعِويِض ِسنٍّ ِمْن ِسنٍّ ُدونِهَا أَْو فَْوقَهَا ِعْنَد َعَدمِ ☆ السِّ

 ِدْرهًَما أَْو َشاتَْيِن فِي َذلَِك.

ََل يَُجوُز َشْيٌء ِمْن َذلَِك إَلا بِاْلقِيَمة ويجوَز إْعطَاَء اْلقِيَمِة ِمْن اْلُعُروِض َوَغْيِرهَا بََدَل ■ 

َكاِة اْلَواِجبَِة، َوإِْن َكاَن اْلَمأُْموُر بِأَْخِذِه فِي  هَا ُمْمِكنًا.)أبو حنيفة وأصحابه(الزا

 ََل يُْعِطي إَلا َما َعلَْيِه.)مالك(■ 

⊙ ِ ٌد لِقَْوِل َرُسوِل َّللاا ا قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوَمالٍِك، فَِخََلٌف ُمَجرا َصلاى  -قال المؤلف: َوأَما

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  َحابَِة، َوَما نَْعلَُم لَهُْم ُحجا  -َّللاا ةً، إَلا أَناهُْم قَالُوا: هََذا بَْيٌع َما لَْم يُْقبَض، َولِلصا

ْن قَالَهُ َوَخطَأٌ لُِوُجوٍه  : أََحُدهَا: أَناهُ لَْيَس بَْيًعا أَْصًَل َولَِكناهُ ُحْكٌم ِمْن -َوهََذا َكِذٌب ِمما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا ، مَ  -َصلاى َّللاا َعهَا َشاتَاِن أَْو ِعْشُروَن ِدْرهًَما ِمْن بِتَْعِويِض ِسنٍّ

ُ تََعالَى َوَرُسولُهُ  َض َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ِسنٍّ أُْخَرى؛ َكَما َعوا إْطَعاَم ِستِّيَن  -َصلاى َّللاا

َمَضاَن فَْليَقُولُوا ِمْسَكْينَا ِمْن َرقَبٍَة تُْعتَُق فِي الظِّهَاِر، َوَكفااَرِة اْلَواِطِئ َعْمًدا فِي نَهَاِر رَ 

قَبَِة قَْبَل قَْبِضهَا ..  هَاهُنَا: إنا هََذا بَْيٌع لِلرا

نُّ اْلَواِجبَةُ، َواَلاتِي تَْحتَهَا، َواَلاتِي فَْوقَهَا، َوُوِجَدْت الداَرَجةُ الثاالِثَةُ؛ فَإِناهُ ■  إن ُعِدَمْت السِّ

يَن ِدْرهًَما، أَْو أَْربََع ِشيَاٍه، َوَكَذلَِك إْن لَْم يَِجْد إَلا الاتِي يُْعِطيهَا َويَُردُّ إلَْيِه السااِعي أَْربَعِ 

ْيِه تَْحتَهَا بَِدَرَجٍة فَإِناهُ يُْعِطيهَا َويُْعِطي َمَعهَا أَْربَِعيَن ِدْرهًَما أَْو أَْربََع ِشيَاٍه؛ فَإَِذا َكانَْت َعلَ 

إِناهُ يُْعِطيهَا َويَُردُّ َعلَْيِه السااِعي ِستِّيَن ِدْرهًَما أَْو ِستا بِْنُت َمَخاٍض َولَْم يَِجْد إَلا َجَذَعةً فَ 

ِشيَاٍه؛ فَإِْن َكانَْت َعلَْيِه َجَذَعةٌ فَلَْم يَِجْد إَلا بِْنَت َمَخاٍض أَْعطَاهَا َوأَْعطَى َمَعهَا ِستِّيَن 

 ِدْرهًَما أَْو ِستا ِشيَاٍه.)الشافعي(

َع بَِذلَِك.)أبو حنيفة ومالك يجوز إْعطَاَء أَْفَضَل ■ ا لَِزَمهُ ِمْن اْْلَْسنَاِن، إَذا تَطَوا ِمما

 والشافعي(

ُق ِسن ًا ُدوَن ِسنٍّ أَْو فَْوَق ِسنٍّ َكاَن فَْضُل َما بَْينَهَُما ِعْشِريَن ِدْرهًَما أَْو ■  إَذا َوَجَد اْلُمَصدِّ

بِِل(َشاتَْيِن.)النخعي و قَاَل ُسْفيَاُن: َولَْيَس هََذا   إَلا فِي اْْلِ

َدقَِة َصِغيٌر َوََل َذَكٌر َوََل َذاُت َعَواٍر َوََل هَِرَمةٌ.)عطاء(■   ََل يَْخُرُج فِي الصا

َدقَِة َذَكٌر َمَكاَن أُْنثَى إَلا اْبُن لَبُوٍن َمَكاَن اْبنَِة َمَخاٍض.)النخعي(■   ََل يُْؤَخُذ فِي الصا

 -حكم ما زاد على العشرين ومائة:☆

 يلزمه ِحقاتَاِن إلَى أَْن تَِصيَر ثَََلثِيَن َوِمائَةً.■ 

يلزمه ثَََلٌث بَنَاِت لَبُوٍن َوََل بُدا إلَى أَْن تَِصيَر ثَََلثِيَن َوِمائَةً فَيَِجُب فِيهَا ِحقاةٌ َوبِْنتَا ■ 
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لِّ أَْربَِعيَن بِْنُت لَبُوٍن.) لَبُوٍن ثُما ُكلاَما َزاَدْت َعَشَرةً َكاَن فِي ُكلِّ َخْمِسيَن ِحقاةٌ، َوفِي كُ 

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َواْبِن اْلقَاِسِم َصاِحِب َمالٍِك(  َوهَُو قَْوُل الشاافِِعيِّ

فَتَْيِن أَداى أَْجَزأَهُ،ٍ إلَى أَْن تَْبلَُغ ِمائَةً َوثَََلثِيَن، فَيَِجُب فِيهَا ِحقاةٌ َوبِْنتَا لَبُوٍن، ■  أَيا الصِّ

 ُكلاَما َزاَدْت َعْشًرا فَفِي ُكلِّ َخْمِسيَن ِحقاةٌ، َوفِي ُكلِّ أَْربَِعيَن بِْنُت لَبُوٍن.)مالك(َوهََكَذا 

لَْيَس فِيَما بَْعَد اْلِعْشِريَن َوِمائٍَة إَلا ِحقاتَاِن فَقَْط؛ َحتاى تُتِما َخْمًسا َوِعْشِريَن َوِمائَةً فَيَِجُب ■ 

ى ثَََلثِيَن َوِمائٍَة فَإَِذا بَلََغْتهَا فَفِيهَا ِحقاتَاِن َوَشاتَاِن، إلَى َخْمٍس َوثَََلثِيَن فِيهَا ِحقاتَاِن َوَشاةٌ إلَ 

َوِمائٍَة، فَفِيهَا ِحقاتَاِن َوثَََلُث ِشيَاٍه؛ إلَى أَْربَِعيَن َوِمائٍَة، فَفِيهَا ِحقاتَاِن َوأَْربَُع ِشيَاٍه؛ إلَى 

إَِذا بَلََغْتهَا فَفِيهَا ِحقاتَاِن َوبِْنُت َمَخاٍض، إلَى َخْمِسيَن َوِمائٍَة، فَإَِذا َخْمٍس َوأَْربَِعيَن َوِمائٍَة؛ فَ 

بَلََغْتهَا فَفِيهَا ثَََلُث ِحقَاٍق، َوهََكَذا أَبًَدا، إَذا َزاَدْت َعلَى اْلَخْمِسيَن َوِمائٍَة َخْمًسا فَفِيهَا ثَََلُث 

ي ُكلِّ َخْمٍس َشاةٌ َمَع الثاََلِث ِحقَاٍق، إلَى أَْن تَِصيَر َخْمًسا ِحقَاٍق َوَشاٍة، ثُما َكَما َذَكْرنَا؛ فِ 

َوَسْبِعيَن َوِمائَةً، فَيَِجُب فِيهَا بِْنُت َمَخاٍض َوثَََلُث ِحقَاٍق؛ إلَى ِستٍّ َوثََمانِيَن َوِمائٍَة؛ فَإَِذا 

تٍّ َوتِْسِعيَن َوِمائٍَة؛ فَإَِذا بَلََغْتهَا فَفِيهَا بَلََغْتهَا َكانَْت فِيهَا ثَََلُث ِحقَاٍق َوبِْنُت لَبُوٍن، إلَى سِ 

أَْربَُع ِحقَاٍق، َوَكَذلَِك إلَى أَْن تَُكوَن ِمائَتَْيِن َوَخْمًسا؛ فَإَِذا بَلََغْتهَا فَفِيهَا أَْربَُع ِحقَاٍق َوَشاةٌ؛ 

يَاَدةُ َخْمِسيَن َزاَد ِحقاةً، ثُ  ما اْستَأْنََف تَْزِكيَتَهَا بِاْلَغنَِم، ثُما بِبِْنِت َوهََكَذا أَبًَدا ُكلاَما تَُكوُن الزِّ

 اْلَمَخاِض ثُما بِبِْنِت اللابُوِن ثُما اْلِحقاِة.)أبو حنيفة وأصحابه(

 -اِلحاديث واآلثار:

يَق َكتََب لَهُ هََذا اْلِكتَاَب ■  دِّ ِ بِ : »-أَنا أَنََس ْبَن َمالٍِك َحداثَهُ: أَنا أَبَا بَْكٍر الصِّ ْسِم َّللاا

 ِ َدقَِة الاتِي فََرَض َرُسوُل َّللاا ِحيِم: هَِذِه فَِريَضةُ الصا ْحَمِن الرا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -الرا  -َصلاى َّللاا

 ُ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بِهَا َرُسولَهُ  -َعزا َوَجلا  -َعلَى اْلُمْسلِِميَن، َواَلاتِي أََمَر َّللاا فََمْن  -َصلاى َّللاا

ُسئِلَهَا ِمْن اْلُمْسلِِميَن َعلَى َوْجِههَا فَْليُْعِطهَا، َوَمْن ُسئَِل فَْوقَهَا فَََل يُْعِط. فِي أَْربٍَع 

بِِل فََما ُدونَهَا ِمْن اْلَغنَِم فِي ُكلِّ َخْمٍس َشاةٌ، فَإَِذا بَلََغْت َخْمًسا َوِعْشِريَن  َوِعْشِريَن ِمْن اْْلِ

ثِيَن فَفِيهَا اْبنَةُ َمَخاٍض أُْنثَى فَإِْن لَْم يَُكْن فِيهَا اْبُن َمَخاٍض فَاْبُن لَبُوٍن َذَكٌر إلَى َخْمٍس َوثَََل 

فَإَِذا بَلََغْت ِست ًا َوثَََلثِيَن إلَى َخْمٍس َوأَْربَِعيَن فَفِيهَا اْبنَةُ لَبُوٍن أُْنثَى؛ فَإَِذا بَلََغْت ِست ًا 

هَا ِحقاةٌ طَُروقَةُ اْلَجَمِل؛ فَإَِذا بَلََغْت َواِحَدةً َوِستِّيَن إلَى َخْمٍس َوأَْربَِعيَن إلَى ِستِّيَن فَفِي

َوَسْبِعيَن فَفِيهَا َجَذَعةٌ، فَإَِذا بَلََغْت يَْعنِي ِست ًا َوَسْبِعيَن إلَى تِْسِعيَن فَفِيهَا اْبنَتَا لَبُوٍن؛ فَإَِذا 

ئٍَة فَفِيهَا ِحقاتَاِن طَُروقَتَا اْلَجَمِل؛ فَإَِذا َزاَدْت َعلَى بَلََغْت إْحَدى َوتِْسِعيَن إلَى ِعْشِريَن َوِما

ِعْشِريَن َوِمائٍَة فَفِي ُكلِّ أَْربَِعيَن بِْنُت لَبُوٍن َوفِي ُكلِّ َخْمِسيَن ِحقاةٌ؛ َوَمْن لَْم يَُكْن َمَعهُ إَلا 

بِِل فَلَْيَس فِيهَا َصَدقَةٌ، إَلا أَْن يَشَ  بِِل فَفِيهَا أَْربٌَع ِمْن اْْلِ اَء َربُّهَا؛ فَإَِذا بَلََغْت َخْمًسا ِمْن اْْلِ

بِِل َصَدقَةُ اْلَجَذَعِة َولَْيَسْت ِعْنَدهُ َجَذَعةٌ َوِعْنَدهُ ِحقاةٌ فَإِناهَا  -َشاةٌ  َوَمْن بَلََغْت ِعْنَدهُ ِمْن اْْلِ

ْيَسَرتَا لَهُ أَْو ِعْشِريَن ِدْرهًَما، َوَمْن بَلََغْت تُْقبَُل ِمْنهُ اْلِحقاةُ َويَْجَعُل َمَعهَا َشاتَْيِن إْن اْستَ 

ْعِطيِه ِعْنَدهُ َصَدقَةُ اْلِحقاِة َولَْيَسْت ِعْنَدهُ اْلِحقاةُ َوِعْنَدهُ اْلَجَذَعةُ فَإِناهَا تُْقبَُل ِمْنهُ اْلَجَذَعةُ َويُ 

ُق ِعْشِريَن ِدْرهًَما أَْو َشاتَْيِن، َوَمْن بَلََغْت  ِعْنَدهُ َصَدقَةُ اْلِحقاِة َولَْيَسْت ِعْنَدهُ إَلا اْبنَةُ اْلُمَصدِّ

لَبُوٍن فَإِناهَا تُْقبَُل ِمْنهُ اْبنَةُ لَبُوٍن َويُْعِطي َشاتَْيِن أَْو ِعْشِريَن ِدْرهًَما، َوَمْن بَلََغْت َصَدقَتُهُ 

ُق ِعْشِريَن ِدْرهًَما أَْو َشاتَْيِن، اْبنَةَ لَبُوٍن َوِعْنَدهُ ِحقاةٌ فَإِناهَا تُْقبَُل ِمْنهُ اْلِحقا  ةُ َويُْعِطيِه اْلُمَصدِّ
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َوَمْن بَلََغْت َصَدقَتُهُ اْبنَةَ لَبُوٍن َولَْيَسْت ِعْنَدهُ َوِعْنَدهُ اْبنَةُ َمَخاٍض فَإِناهَا تُْقبَُل ِمْنهُ اْبنَةُ 

ْن بَلََغْت َصَدقَتُهُ اْبنَةَ َمَخاٍض َمَخاٍض َويُْعِطي َمَعهَا ِعْشِريَن ِدْرهًَما أَْو َشاتَْيِن، َومَ 

ُق ِعْشِريَن ِدْرهًَما أَْو  لَْيَسْت ِعْنَدهُ َوِعْنَدهُ اْبنَةُ لَبُوٍن فَإِناهَا تُْقبَُل ِمْنهُ َويُْعِطيِه اْلُمَصدِّ

فَإِناهُ يُْقبَُل ِمْنهُ  َشاتَْيِن؛ فَإِْن لَْم تَُكْن ِعْنَدهُ اْبنِِه َمَخاٍض َعلَى َوْجِههَا َوِعْنَدهُ اْبُن لَبُونٍ 

 صحيح في نهاية الصحة(«)َولَْيَس َمَعهُ َشْيءٌ 

 ■ ِ : أَنا َرُسوَل َّللاا ْختِيَانِيِّ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن أَيُّوَب السِّ ُخْذ النااَب، »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

 «َوالشااِرَف َواْلَعَواِريا 

ةَ فِ  ةَ فِي ُمْرَسٍل -يِه لَِوْجهَْيِن قَاَل المؤلف ٌّ: َوهََذا ََل ُحجا : أََحُدهَُما: أَناهُ ُمْرَسٌل، َوََل ُحجا

 َوالثاانِي: أَنا فِي آِخِرِه " َوََل أَْعلَُمهُ إَلا َكانَْت اْلفََرائُِض بَْعُد " فَلَْو َصحا لََكاَن َمْنُسوًخا.

ِ »َعْن أُبَيِّ ْبِن َكْعٍب قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - بََعثَنِي َرُسوُل َّللاا قًا،  -َصلاى َّللاا ُمَصدِّ

فََمَرْرُت بَِرُجٍل فََجَمَع لِي َمالَهُ، فَقُْلت لَهُ: أَدِّ اْبنَةَ َمَخاٍض، فَإِناهَا َصَدقَتَُك، قَاَل: َذلَِك َما 

، فَُخْذهَا، فَقُْلُت: َما أَنَا بِآِخٍذ َما ََل لَبََن فِيِه َوََل ظَْهَر، َولَِكْن هَِذِه نَاقَةٌ فَتِياةٌ َعِظيَمةٌ َسِمينَةٌ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لَْم أُْقَمْر بِِه، َوهََذا َرُسوُل َّللاا ِ  -َصلاى َّللاا  -قَِريٌب ِمْنَك، فَأَتَى َرُسوَل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  قَِك نَاقَةً فَتِياةً َعِظيَمةً فََذَكَر لَهُ َذلَِك َوقَاَل: َعَرْضُت َعلَى ُمَصدِّ  -َصلاى َّللاا

 ِ ِ؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاا ، َوهَا ِهَي ِذِه، قَْد ِجْئتَُك بِهَا يَا َرُسوَل َّللاا َصلاى  -يَأُْخُذهَا، فَأَبَى َعلَيا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ُ وَ  -َّللاا ْعَت بَِخْيٍر أََجَرَك َّللاا  -قَبِْلنَاهُ ِمْنَك، َوأََمَر َذلَِك الاِذي َعلَْيَك، فَإِْن تَطَوا

ِ َمْجهُوٌل، «)بِقَْبِضهَا، َوَدَعا لَهُ بِاْلبََرَكةِ  -َعلَْيِه الساََلُم  ضعيف() يَْحيَى ْبَن َعْبِد َّللاا

َوُعَماَرةَ ْبَن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم َغْيُر َمْعُروٍف؛ َوإِناَما اْلَمْعُروُف ُعَماَرةُ ْبُن َحْزٍم أَُخو 

ُ َعْنهَُما ( -َعْمٍرو   َرِضَي َّللاا

ا لَِزَمهُ ِمْن  قال المؤلف ردا على من استدل بالحديث على جواز إْعطَاَء أَْفَضَل ِمما

ةً َعلَْيِهْم، ِْلَنا فِيِه أَنا أُبَيا ْبَن َكْعٍب  َع بَِذلِك: أَناهُ لَْو َصحا لََكاَن ُحجا لَْم اْْلَْسنَاِن، إَذا تَطَوا

ِ يَْستَِجْز أَ   -ْخَذ نَاقٍَة فَتِياٍة َعِظيَمٍة َمَكاَن اْبنَِة َمَخاٍض، َوَرأَى َذلَِك ِخََلفًا ِْلَْمِر َرُسوِل َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم.. َوَعلَِم َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َصلاى َّللاا َذلَِك فَلَْم يُْنِكْرهُ َعلَْيِه؛  -َصلاى َّللاا

ا فََصحا أَنا  ، َوإِناَما َكاَن يَُكوُن فِيِه أَْخُذ نَاقٍَة َعِظيَمٍة َمَكاَن اْبنَِة َمَخاٍض فَقَْط، َوأَما هُ اْلَحقُّ

 إَجاَزةُ اْلقِيَمِة فَََل أَْصًَل.

ِ »عن الحسن وعطاء ِكََلهَُما  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َرُسوِل َّللاا ِق أَناهُ قَاَل لِْلُمَصدِّ  -َصلاى َّللاا

َع بَِشْيٍء فَاْقبَْلهُ ِمْنهُ  ؛ فَإِْن تَطَوا  ضعيف مرسل(«)أَْعلِْمهُ الاِذي َعلَْيِه ِمْن اْلَحقِّ

ةٌ؛ ِْلَناهُ لَْيَس فِيِه نَصٌّ بِأَْخِذ َغْيِر اْلَواِجِب  ا لَْم يَُكْن فِيِهَما ُحجا قال المؤلف: ثُما لَْو َصحا

نِّ اْلَواِجبَِة َعلَْيِه.َوََل يَأُْخُذ قِيَمةً، َونَْحُن ََل   نُْنِكُر أَْن يُْعِطَي أَْفَضَل َما ِعْنَدهُ ِمْن السِّ

ِ »َعْن َعطَاِء ْبِن أَبِي َربَاٍح ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا ا بََعَث َعلِي ًا  -َصلاى َّللاا لَما

ِ إَلا َخْيَر  ناةَ. َوأَنا َرُسوَل َساِعيًا قَالُوا: ََل نُْخِرُج َّلِلا أَْمَوالِنَا، فَقَاَل: َما أَنَا بَِعاِدي َعلَْيُكْم السُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا قَاَل لَهُ: اْرِجْع إلَْيِهْم فَبَيِِّن لَهُْم َما َعلَْيِهْم فِي أَْمَوالِِهْم، فََمْن  -َصلاى َّللاا

ضعيف مرسل() ثُما إنا َراِويِه َعْبِد اْلَملِِك «)ُخْذهُ ِمْنهُ طَابَْت نَْفُسهُ بَْعَد َذلَِك بِفَْضٍل فَ 

، َوهَُو َمْتُروٌك(  اْلَعْرَزِميِّ
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وا بَِحِديِث َوائِِل ْبِن ُحْجٍر فِي ■  الاِذي أَْعطَى فِي َصَدقَِة َمالِِه فَِصيًَل َمْخلُوًَل »َواْحتَجُّ

 ِ ُ َعلَْيِه  -فَقَاَل َرُسوُل َّللاا ُجَل،  -َوَسلاَم َصلاى َّللاا ُ لَهُ، َوََل فِي إبِلِِه فَبَلََغ َذلَِك الرا ََل بَاَرَك َّللاا

ِ َوإِلَى نَبِيِِّه فَقَاَل النابِيُّ   -فََجاَء بِنَاقٍَة فََذَكٍر ِمْن َجَمالِهَا َوُحْسنِهَا، َوقَاَل: أَتُوُب إلَى َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم   صحيح(«)بَاِرْك فِيِه َوفِي إبِلِهِ : اللاهُما -َصلاى َّللاا

ةَ لَهُْم فِيِه؛ ِْلَنا اْلفَِصيَل ََل يُْجِزُئ فِي َشْيٍء ِمْن  قال المؤلف: هََذا َخبٌَر َصِحيٌح، َوََل ُحجا

، َونَاقَةٌ َحْسنَاُء َجِميلَةٌ قَْد تَُكوُن َجَذَعةً َوقَْد تَُكوُن ِحقاةً؛ فَأَْعطَى  َدقَِة بََِل َشكٍّ َما َعلَْيِه الصا

نِّ اْلَواِجبَِة َعلَْيِه َوََل  َر؛ َولَْيَس فِيِه نَصٌّ َوََل َدلِيٌل َعلَى إْعطَاِء َغْيِر السِّ بِأَْحَسِن َما قُدِّ

 َعلَى اْلقِيَمِة أَْصَل.

ِ »َعْن أَبِي َرافٍِع قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْستَْسلََف َرُسوُل َّللاا ا فََجاَءْتهُ إبٌِل بَْكرً  -َصلاى َّللاا

بِِل إَلا َجَمًَل  ُجَل بَْكَرهُ فَقُْلُت: لَْم أَِجْد فِي اْْلِ َدقَِة، فَأََمَرنِي أَْن أَْقِضَي الرا ِمْن إبِِل الصا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ِخيَاًرا َربَاِعيًا، فَقَاَل النابِيُّ  اِس أَْعِطِه إيااهُ، فَإِنا ِخيَاَر النا  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)أَْحَسنُهُْم قََضاءً 

: لَْيَس فِيِه أَنا َذلَِك اْلَجَمَل أُِخَذ فِي َزَكاٍة َواِجبٍَة بَِعْينِِه، َوقَْد يُْمِكُن أَْن يَْبتَاَعهُ قال المؤلف

َدقَِة، فَهََذا َغْيُر ُمْمتَنٍِع. َوقَْد َجاَء فِي هََذا أَ  ُق بِبَْعِض َما أََخَذ فِي الصا وَن اْلُمَصدِّ ثٌَر يَْحتَجُّ

ينَاهُ .. َعْن  يَن بِِه، لَِكْن تَْذِكيًرا لَهُْم َوهَُو َخبٌَر ُروِّ ا نَْحُن فَلَْسنَا نُوِرُدهُ ُمْحتَجِّ بُِدونِِه، َوأَما

نَابِِح اْْلَْحَمِسيِّ  ِ »الصُّ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا ِل أَْبَصَر نَاقَةً فِي إبِ  -َصلاى َّللاا

َدقَِة: إنِّي اْرتََجْعتُهَا بِبَِعيَرْيِن ِمْن َحَواِشي  َدقَِة، فَقَاَل َما هَِذِه؟ فَقَاَل َصاِحُب الصا الصا

بِِل؛ فَقَاَل: فَنََعْم إَذنْ   « .اْْلِ

ٍع، ِْلَناهُ لَْيَس فِي اْلَحِديِث أَ  بُِل ِمْن َصَدقَِة تَطَوُّ َدقَةُ َوقَْد يُْمِكُن أَْن تَُكوَن تِْلَك اْْلِ ناهَُما الصا

َدقَِة َجَمٌل َربَاٍع  -اْلَواِجبَةُ، فَلَِما أَْمَكَن ُكلُّ َذلَِك  َونَْحُن َعلَى يَقِيٍن ِمْن أَناهُ لَْيَس فِي الصا

" لَْم يَِحلا تَْرَك اْليَقِيِن لِلظُّنُوِن، َوقَْد تََكلاْمنَا فِي َمْعنَى هََذا اْلَخبَِر فِي ِكتَاِب  -أَْصًَل 

 ِ يَصاِل "؛ َوأَنا َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْْلِ ََل يُْمِكُن أَْلبَتاةَ أَْن يَْستَْسلَِف اْلبَْكَر  -َصلاى َّللاا

َدقَةُ َحَراٌم َعلَْيِه بََِل َشكٍّ َوََل ِخََلَف، َصحا أَناهُ  َدقَِة، َوالصا  -لِنَْفِسِه ثُما يَْقِضيه ِمْن إبِِل الصا

دٍ »قَاَل:  -َعلَْيِه الساََلُم  ٍد َوََل آِلِل ُمَحما َدقَةُ ََل تَِحلُّ لُِمَحما فَنَْحُن َعلَى يَقِيٍن ِمْن أَناهُ « الصا

إناَما اْستَْسلَفَهُ لَِغْيِرِه، ََل يُْمِكُن َغْيُر َذلَِك، فََصاَر الاِذي أََخَذ اْلبَْكَر ِمْن اْلَغاِرِميَن، ِْلَنا 

َدقَِة؛ فَقُِضَي  السالَفَ  تِِه، َوهَُو أََخَذهُ، فَإِْذ هَُو ِمْن اْلَغاِرِميَن فَقَْد َصاَر َحظُّهُ فِي الصا فِي ِذما

َعْنهُ ِمْنهَا، ََل يَُجوُز َغْيُر َذلَِك ، َوَكَذلَِك أَْيًضا ََل نَُشكُّ أَنا الاِذي َكاَن يَْستَْقِرُض ِمْنهُ اْلبَْكَر 

ِ َكاَن ِمْن بَْعِض أَ  َدقَِة، َولَْوََل َذلَِك َما أَْعطَاهُ َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه  -ْصنَاِف الصا َصلاى َّللاا

َدقَِة فَْضًَل َعلَى َحقِِّه.. -َوَسلاَم   ِمْن َحقِّ أَْهِل الصا

ْحَمِن " إنا فِي ِكتَاِب النابِيِّ ■  ِد ْبِن َعْبِد الرا ُ َعلَْيهِ  -َعْن ُمَحما َوفِي  -َوَسلاَم  َصلاى َّللاا

بَِل إَذا َزاَدْت َعلَى ِعْشِريَن َوِمائٍَة فَلَْيَس فِيَما ُدوَن اْلَعْشِر  َدقَِة: أَنا اْْلِ ِكتَاِب ُعَمَر فِي الصا

 َشْيٌء َحتاى تَْبلَُغ ثَََلثِيَن َوِمائَةً ")ضعيف مرسل(

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - عن اْبِن ِشهَاٍب قَاَل هَِذِه نُْسَخةُ ِكتَاِب َرُسوِل َّللاا الاِذي َكتَبَهُ  -َصلاى َّللاا

ِ ْبِن  َدقَِة، َوِهَي ِعْنَد آِل ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب، قَاَل: أَْقَرأَنِي إيااهَا َسالُِم ْبُن َعْبِد َّللاا فِي الصا
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ِ َوَسالُِم ُعَمَر، فََوَعْيتُهَا َعلَى َوْجِههَا، َوِهَي الاتِي اْنتََسَخ ُعَمُر ْبُن  َعْبِد اْلَعِزيِز ِمْن َعْبِد َّللاا

ِ ْبِن ُعَمَر َوَذَكَر اْلَحِديَث. َوفِيِه  بِِل إَذا َكانَْت إْحَدى َوِعْشِريَن َوِمائَةً »اْبنَْي َعْبِد َّللاا فِي اْْلِ

 «لَبُوٍن َوِحقاةٌ  فَفِيهَا ثَََلُث بَنَاِت لَبُوٍن إلَى ثَََلثِيَن َوِمائٍَة، فَإَِذا بَلََغْتهَا بِْنتَا

ا أَتَْونَا بِِه، َوهََذا هَُو ِكتَاُب ُعَمَر َحق ًا؛ ََل تِْلَك اْلَمْكُذوبَةُ.  قال المؤلف: َوهََذا َخْيٌر ِمما

ِ »عن ابن عمر : قَاَل: ■ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكتََب َرُسوُل َّللاا َدقَِة، فَلَْم  -َصلاى َّللاا ِكتَاَب الصا

الِِه َحتاى قُبَِض، َوقََرنَهُ بَِسْيفِِه، فََعِمَل بِِه أَبُو بَْكٍر َحتاى قُبَِض، ثُما َعِمَل بِِه يُْخِرْجهُ إ لَى ُعما

بِِل َشاةٌ   َوَذَكَر اْلَحِديَث.« ُعَمُر َحتاى قُبَِض، فََكاَن فِيِه: فِي َخْمٍس ِمْن اْْلِ

إَِذا َزاَدْت َواِحَدةً فَفِيهَا ِحقاتَاِن إلَى ِعْشِريَن َوِمائٍَة، فَفِيهَا اْبنَتَا لَبُوٍن إلَى تِْسِعيَن، فَ »َوفِيِه 

بُِل أَْكثََر ِمْن َذلَِك فَفِي ُكلِّ َخْمِسيَن ِحقاةٌ، َوفِي ُكلِّ أَْربَِعيَن بِْنُت لَبُونٍ    «فَإِْن َكانَْت اْْلِ

ْت تِْلَك اْْلَْخبَاُر الاتِي لَْيَس فِيهَا قال المؤلف: َوهََذا هَُو الاِذي ََل يَِصحُّ َغْيُرهُ، َولَْو َصحا 

ِحيَحاِن َزائَِدْيِن َعلَْيهَا ُحْكًما فِي أَنا « فِي ُكلِّ َخْمِسيَن ِحقاةٌ »إَلا  لََكاَن هََذاِن اْلَخبََراِن الصا

 فِي ُكلِّ أَْربَِعيَن بِْنُت لَبُوٍن.

ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن حَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ْزٍم: أَنا َرُسوَل َّللاا َعْن أَبِي بَْكِر ْبِن ُمَحما  -َصلاى َّللاا

بِِل:  ِه َعْمِرو ْبِن َحْزٍم ِذْكُر َما يَْخُرُج ِمْن فََرائِِض اْْلِ إَذا َكانَْت َخْمَسةً »َكتََب لَِجدِّ

 ِ ْن لَْم تُوَجْد فَاْبُن لَبُوٍن َذَكٌر َوِعْشِريَن فَفِيهَا اْبنَةُ َمَخاٍض، إلَى أَْن تَْبلَُغ َخْمَسةً َوثَََلثِيَن، فَإ

َر فَإِْن َكانَْت أَْكثََر ِمْن َذلَِك فَفِيهَا بِْنُت لَبُوٍن، إلَى أَْن تَْبلَُغ َخْمَسةً َوأَْربَِعيَن، فَإِْن َكانَْت أَْكثَ 

ا فَفِيهَا َجَذَعةٌ، إلَى أَْن تَْبلَُغ ِمْن َذلَِك فَفِيهَا ِحقاةٌ، إلَى أَْن تَْبلَُغ ِستِّيَن؛ فَإِْن َكانَْت أَْكثََر ِمْنهَ 

َخْمَسةً َوَسْبِعيَن، فَإَِذا َكانَْت أَْكثََر ِمْن َذلَِك فَفِيهَا اْبنَتَا لَبُوٍن إلَى أَْن تَْبلَُغ تِْسِعيَن؛ فَإِْن 

ثََر ِمْن َذلَِك فَُعدا فِي َكانَْت أَْكثََر ِمْن َذلَِك فَفِيهَا ِحقاتَاِن، إلَى ِعْشِريَن َوِمائٍَة، فَإِْن َكانَْت أَكْ 

بِِل َوَما َكاَن أَقَلا ِمْن َخْمَسٍة  ِل فَِريَضِة اْْلِ ُكلِّ َخْمِسيَن ِحقاةٌ؛ فََما فََضَل فَإِناهُ يَُعاُد إلَى أَوا

اٍر ِمْن َوِعْشِريَن فَفِيهَا فِي ُكلِّ َخْمِس َذْوٍد َشاةٌ لَْيَس فِيهَا َذَكٌر َوََل هَِرَمةٌ َوََل َذاُت َعوَ 

 )ضعيف صحيفة منقطعة(« اْلَغنَمِ 

ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم: ■  ِ ْبِن أَبِي بَْكِر ْبِن ُمَحما ُ َعلَْيِه  -أَنا النابِيا »َعْن َعْبِد َّللاا َصلاى َّللاا

بِِل إَذا َكانَْت َخْمًسا َوِعْشِريَن إ -َوَسلاَم  لَى َخْمٍس َوثَََلثِيَن َكتََب لَهُْم ِكتَابًا فِيِه َوفِي اْْلِ

بِِل فَاْبُن لَبُوٍن َذَكٌر إلَى أَْن َذَكَر  فَفِيهَا بِْنُت َمَخاٍض، فَإِْن لَْم تُوَجْد اْبنَةُ َمَخاٍض فِي اْْلِ

َر ِمْن التِّْسِعيَن فَإَِذا َكانَْت أَْكثََر ِمْن َذلَِك إلَى ِعْشِريَن َوِمائٍَة فَفِيهَا ِحقاتَاِن، فَإَِذا َكانَْت أَْكثَ 

َذلَِك فَاْعُدْد فِي ُكلِّ َخْمِسيَن ِحقاةً، َوَما َكاَن أَقَلا ِمْن َخْمَسٍة َوِعْشِريَن فَفِي ُكلِّ َخْمٍس 

 ضعيف(«)َشاةٌ 

بِِل َشاةٌ، َوفِي ■  َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: فِي َخْمٍس ِمْن اْْلِ

َوفِي َخْمٍس  َوفِي َخْمَس َعْشَرةَ ثَََلُث ِشيَاٍه، َوفِي ِعْشِريَن أَْربَُع ِشيَاٍه، َعْشٍر َشاتَاِن،

؛ فَإَِذا َزاَدْت َواِحَدةً فَفِيهَا اْبنَةُ َمَخاٍض؛ فَإِْن لَْم تَُكْن اْبنَةُ َمَخاٍض َوِعْشِريَن َخْمُس ِشيَاهٍ 

 فَاْبُن لَبُوٍن َذَكر

بِِل فِي َخْمٍس َشاةٌ، َوفِي َعْشٍر َشاتَاِن، َوفِي  َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن أَبِيهِ ■ٌ ُعَمَر قَاَل: فِي اْْلِ

َخْمَس َعَشَرةَ ثَََلُث ِشيَاٍه َوفِي ِعْشِريَن أَْربَُع ِشيَاٍه َوفِي َخْمٍس َوِعْشِريَن اْبنَةُ َمَخاٍض؛ 
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 فَإِْن لَْم تَُكْن اْبنَةُ َمَخاٍض فَاْبُن لَبُوٍن َذَكٌر.

ُق ِسن ًا فَْوَق ِسنٍّ  َعْن َعاِصمِ ■  ْبِن َضْمَرةَ َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: إَذا أََخَذ اْلُمَصدِّ

 َردا َعَشَرةَ َدَراِهَم أَْو َشاتَْين.)وروى مثله عن عمر(

َرِة عن طَاُوٍس: أَنا ُمَعاًذا قَاَل ِْلَْهِل اْليََمِن: اْئتُونِي بَِعْرٍض آُخُذهُ ِمْنُكْم َمَكاَن ■  الذُّ

َوالشاِعيِر؛ فَإِناهُ أَْهَوُن َعلَْيُكْم َوَخْيٌر ِْلَْهِل اْلَمِدينَِة.)ضعيف() ُمْرَسٌل، ِْلَنا طَاُوًسا لَْم 

 يُْدِرْك ُمَعاًذا َوََل ُولَِد إَلا بَْعَد َمْوِت ُمَعاٍذ(

َكاِة؛ فَاْلَكذِ  لَْو َصحا  -ُب ََل يَُجوُز، َوقَْد يُْمِكُن قال المؤلف: لَْيَس فِيِه أَناهُ قَاَل َذلَِك فِي الزا

َرةَ، َوالشاِعيَر، َواْلَعْرَض: َمَكاَن  - أَْن يَُكوَن قَالَهُ ِْلَْهِل اْلِجْزيَِة، َوَكاَن يَأُْخُذ ِمْنهُْم: الذُّ

 اْلِجْزيَِة.

: أَنا ُعَمَر َكتَ ■  ْحَمِن اْْلَْنَصاِريِّ ِ ْبِن َعْبِد الرا الِِه: أَْن ََل َعْن َعْبِد َّللاا َب إلَى بَْعِض ُعما

نا الاتِي َعلَْيِه إَلا تِْلَك السِّنا ِمْن َشْرَوى إبِلِِه، أَْو قِيمَ  ِة يَأُْخَذ ِمْن َرُجٍل لَْم يَِجْد فِي إبِلِِه السِّ

ِ ْبِن َعْبِد  ِعْدٍل.)ضعيف() ُمْنقَِطٌع، ِْلَنا اْبَن ُجَرْيٍح لَْم يَُسمِّ َمْن بَْينَهُ َوبَْيَن َعْبدِ  َّللاا

ْحَمِن اْْلَْنَصاِريا َمْجهُوٌل ََل يُْدَرى َمْن هَُو( ِ ْبَن َعْبِد الرا ْحَمِن، َوالثاانِي: أَنا َعْبَد َّللاا  الرا

ِ  -عن ُسَوْيد ْبِن َغفَلَةَ قَاَل " ِسْرت ■  ِق َرُسوِل َّللاا  -أَْو قَاَل: أَْخبََرنِي َمْن َساَر َمَع ُمَصدِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلا  فََعَمَد َرُجٌل إلَى نَاقٍَة َكْوَماَء. فَأَبَى أَْن يَْقبَلَهَا؛ فَقَاَل: إنِّي أُِحبُّ أَْن  -ى َّللاا

ُف تَأُْخَذ َخْيَر إبِلِي فَأَبَى أَْن يَْقبَلَهَا فََخطََم لَهُ أُْخَرى ُدونَهَا فَقَبِلَهَا، َوقَاَل: إنِّي آَلُخُذهَا َوأََخا

ِ أَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ْن يَِجَد َعلَيا َرُسوُل َّللاا يَقُوُل: َعَمْدت إلَى َرُجٍل فَتََخياْرت  -َصلاى َّللاا

 َعلَْيِه إبِلَهُ ".

بِِل قَاَل: فَإَِذا َزاَدْت َعلَى ■  َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب فِي اْْلِ

ِل، َوتُْستَأْنَُف لَهَا اْلفََرائُِض. ِعْشِريَن َوِمائَةٍ   فَبِِحَساِب اْْلَوا

ِد ْبِن اْلَحنَفِياِة قَاَل: َجاَء نَاٌس إلَى أَبِي فََشَكْوا: ُسَعاةَ ُعْثَماَن ْبِن َعفااَن؛ فَقَاَل ■  َعْن ُمَحما

َوقُْل لَهُ: إنا نَاًسا ِمْن النااِس َشَكْوا أَبِي: أَْي بُنَيا ُخْذ هََذا اْلِكتَاَب فَاْذهَْب بِِه إلَى ُعْثَماَن 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُسَعاتَك، َوهََذا أَْمُر َرُسوِل َّللاا فِي اْلفََرائِِض: فَأُْمْرهُْم فَْليَأُْخُذوا  -َصلاى َّللاا

ُ َعْنهُ  - بِِه؟ قَاَل: فَاْنطَلَْقُت بِاْلِكتَاِب َحتاى َدَخْلُت َعلَى ُعْثَماَن ْبِن َعفاانَ  فَقُْلت:  -َرِضَي َّللاا

 ِ  -إنا أَبِي أَْرَسلَنِي إلَْيك، َوَذَكَر أَنا نَاًسا ِمْن النااِس َشَكْوا ُسَعاتَك، َوهََذا أَْمُر َرُسوِل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  َجةَ لَنَا فِي ِكتَابِك؛ فِي اْلفََرائِِض، فَُمْرهُْم فَْليَأُْخُذوا بِِه فَقَاَل: ََل َحا -َصلاى َّللاا

، ََل َعلَْيك، أُْرِدْد اْلِكتَاَب ِمْن َحْيُث أََخْذتَهُ، قَاَل:  فََرَجْعُت إلَى أَبِي فَأَْخبَْرته فَقَاَل: أَْي بُنَيا

ِديِث فَلَْو َكاَن َذاِكًرا ُعْثَماَن بَِشْيٍء لََذَكَرهُ بُِسوٍء؛ َوإِناَما َكاَن فِي اْلِكتَاِب َما َكاَن فِي حَ 

.  َعلِيٍّ

ينَا َعْن َعلِيٍّ فِي َذلَِك َعلَى أَناهُ ُمْسنَُد اْحتَِجاِجِهْم فِي َذلَِك  ا َحْملُهُْم َما ُروِّ قال المؤلف: َوأَما

ُ َعْنهُ  -بُِوُجوِب ُحْسِن الظانِّ بَِعلِيٍّ  َوأَناهُ ََل يَُجوُز أَْن يُظَنا بِِه أَناهُ يَُحدُِّث  -َرِضَي َّللاا

ِ بِ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َغْيِر َما ِعْنَدهُ َعْن َرُسوِل َّللاا : فَقَْوُل لََعْمِري َصِحيٌح إَلا أَناهُ -َصلاى َّللاا

ُ َعْنهَُما  -لَْيَس َعلِيٌّ بِأَْولَى بُِحْسِن الظانِّ ِمناا ِمْن ُعْثَماَن  َمًعا، َواْلفَْرُض َعلَْينَا  -َرِضَي َّللاا

َوافِِض.. فَيُظَنُّ بِِه أَناهُ اْستَْخلََف ُحْسُن الظا  نِّ بِِهَما، َوإَِلا فَقَْد َسلَُكوا َسبِيَل إْخَوانِِهْم ِمْن الرا
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ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -بِِكتَاِب النابِيِّ  َوقَاَل: ََل َحاَجةَ لَنَا بِِه؛ لَْوََل أَنا ُعْثَماَن َعلَِم أَنا َما  -َصلاى َّللاا

ِب َعلِيٍّ َمْنُسوٌخ َما َرداهُ، َوََل أَْعَرَض َعْنهُ، لَِكْن َكاَن َذلَِك اْلِكتَاُب ِعْنَد َعلِيٍّ َولَْم فِي ِكتَا

ٌد يَْعلَْم بِنَْسِخِه، َوَكاَن ِعْنَد ُعْثَماَن نَْسُخهُ فَنُْحِسُن الظانا بِِهَما َجِميًعا.. نَقُوُل: هَْبُكْم أَناهُ ُمْسنَ 

-  ِ ِ ِمْن َذلَِك  -َوأَنا فِيِه نَصا َما قُْلتُْم  - ِمْن َذلَِك َوَمَعاَذ َّللاا  ⬇⬇فَاْسَمُعوهُ بَِكَمالِهِ  -َوَمَعاَذ َّللاا

بِِل َشاةٌ، َوفِي ■  َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: فِي َخْمٍس ِمْن اْْلِ

ِعْشِريَن أَْربَُع ِشيَاٍه، َوفِي َخْمٍس َوِعْشِريَن َخْمُس ِشيَاٍه،  َخْمَس َعَشَرةَ ثَََلُث ِشيَاٍه، َوفِي

َوفِي ِستٍّ َوِعْشِريَن بِْنُت َمَخاٍض فَإِْن لَْم تَُكْن بِْنُت َمَخاٍض فَاْبُن لَبُوٍن َذَكٌر، َحتاى تَْبلَُغ 

َحتاى تَْبلَُغ َخْمًسا َوأَْربَِعيَن، فَإَِذا َخْمًسا َوثَََلثِيَن، فَإَِذا َزاَدْت َواِحَدةً فَفِيهَا بِْنُت لَبُوٍن، 

َحتاى تَْبلَُغ ِستِّيَن، فَإَِذا َزاَدْت،  -أَْو قَاَل: اْلَجَمِل  -َزاَدْت َواِحَدةً فَفِيهَا ِحقاةٌ طَُروقَةُ اْلفَْحِل 

ِحَدةً فَفِيهَا بِْنتَا لَبُوٍن، َحتاى َواِحَدةً فَفِيهَا َجَذَعةٌ، َحتاى تَْبلَُغ َخْمًسا َوَسْبِعيَن، فَإَِذا َزاَدْت َوا

تَْبلَُغ تِْسِعيَن، فَإَِذا َزاَدْت َواِحَدةً فَفِيهَا ِحقاتَاِن طَُروقَتَا اْلفَْحِل، إلَى ِعْشِريَن َوِمائٍَة، فَإَِذا 

إَذا َحاَل  -اْلَوِرِق َزاَدْت َواِحَدةً فَفِي ُكلِّ َخْمِسيَن ِحقاةٌ، َوفِي ُكلِّ أَْربَِعيَن بِْنُت لَبُوٍن َوفِي 

فِي ُكلِّ ِمائَتَْي ِدْرهٍَم، َخْمَسةُ َدَراِهَم. َولَْيَس فِيَما ُدوَن ِمائَتَْيِن َشْيٌء، فَإِْن  -َعلَْيهَا اْلَحْوُل 

قِيِق.  َزاَدْت فَبِِحَساِب َذلَِك؛ َوقَْد َعفَْوت َعْن َصَدقَِة اْلَخْيِل َوالرا

ُق ِسن ًا فَْوَق ِسنٍّ َردا عنَعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ َعْن ■  َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: إَذا أََخَذ اْلُمَصدِّ

ثَنَا ُسْفيَاُن الثاْوِريُّ َعْن أَبِي  : َوَحدا ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍّ َعَشَرةَ َدَراِهَم أَْو َشاتَْيِن؟ قَاَل َعْبُد الرا

بِيِعيِّ َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمرَ  بُِل إِْسَحاَق السا ةَ َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: َوإَِذا َزاَدْت اْْلِ

َعلَى َخْمٍس َوِعْشِريَن فَفِيهَا بِْنُت َمَخاٍض، فَإِْن لَْم تُوَجْد بِْنُت َمَخاٍض فَاْبُن لَبُوٍن َذَكٌر، 

ُق بِْنَت لَبُوٍن َمَكاَن اْبِن لَبُوٍن َردا َعْشَرةَ دَ  َراِهَم أَْو َشاتَْيِن لَْيَس فِي اْلَماِل إَذا أََخَذ اْلُمَصدِّ

اْلُمْستَفَاِد َزَكاةٌ َحتاى يَُحوَل َعلَْيِه اْلَحْوُل، فَإَِذا َحاَل َعلَْيِه اْلَحْوُل فَفِي ُكلِّ ِمائَتَْيِن َخْمَسةٌ، 

اِب؛ فَإَِذا بَلََغْت ِعْشِريَن فََما َزاَد فَبِاْلِحَساِب؛ فِي أَْربَِعيَن ِدينَاًرا ِدينَاٌر، فََما نَقََص فَبِاْلِحسَ 

 ِدينَاًرا فَفِيهَا نِْصُف ِدينَاٍر.

بِِل فِي َخْمٍس َشاةٌ، َوفِي َعْشٍر َشاتَاِن َوفِي ■  َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن أَبِيِه أَناهُ قَاَل: فِي اْْلِ

َوِعْشِريَن بِْنُت َخْمَس َعْشَرةَ ثَََلُث ِشيَاٍه، َوفِي ِعْشِريَن أَْربَُع ِشيَاٍه، َوفِي َخْمٍس 

َمَخاٍض؛ فَإِْن لَْم تَُكْن بِْنُت َمَخاٍض فَاْبُن لَبُوٍن َذَكٌر، إلَى َخْمٍس َوثَََلثِيَن فَإِْن َزاَدْت 

َواِحَدةً فَفِيهَا بِْنُت لَبُوٍن، إلَى َخْمٍس َوأَْربَِعيَن فَإِْن َزاَدْت َواِحَدةً فَفِيهَا ِحقاةٌ طَُروقَةُ 

تِّيَن، فَإِْن َزاَدْت َواِحَدةً فَفِيهَا َجَذَعةٌ إلَى َخْمٍس َوَسْبِعيَن فَإِْن َزاَدْت َواِحَدةً اْلفَْحِل، إلَى سِ 

فَفِيهَا اْبنَتَا لَبُوٍن إلَى تِْسِعيَن، فَإِْن َزاَدْت َواِحَدةً فَفِيهَا ِحقاتَاِن َطُروقَتَا اْلفَْحِل، إلَى ِعْشِريَن 

 ُكلِّ أَْربَِعيَن بِْنُت لَبُوٍن، َوفِي ُكلِّ َخْمِسيَن ِحقاةٌ. َوِمائٍَة؛ فَإِْن َزاَدْت فَفِي

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن اْبِن ِشهَاٍب قَاَل: هَِذِه نُْسَخةُ ِكتَاِب َرُسوِل َّللاا الاِذي َكتَبَهُ  -َصلاى َّللاا

َدقَِة، َوِهَي ِعْنَد آِل ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب، قَاَل ا ِ فِي الصا ْبُن ِشهَاٍب: أَْقَرأَنِيهَا َسالُِم ْبُن َعْبِد َّللاا

 ِ ْبِن ُعَمَر، فََوَعْيتُهَا َعلَى َوْجِههَا، َوِهَي الاتِي اْنتََسَخ ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ِمْن َعْبِد َّللاا

ِ ْبِن ُعَمَر قَاَل:  يَن َوِمائَةً فَفِيهَا ثَََلُث بَنَاِت إَذا َكانَْت إْحَدى َوِعْشرِ »َوَسالُِم اْبنَْي َعْبِد َّللاا

لَبُوٍن، َحتاى تَْبلَُغ تِْسًعا َوِعْشِريَن َوِمائَةً، فَإَِذا َكانَْت ثَََلثِيَن َوِمائَةً، فَفِيهَا اْبنَتَا لَبُوٍن 
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فَفِيهَا ِحقاتَاِن َواْبنَةُ  َوِحقاةٌ، َحتاى تَْبلَُغ تِْسًعا َوثَََلثِيَن َوِمائَةً، فَإَِذا َكانَْت أَْربَِعيَن َوِمائَةً 

لَبُوٍن، َحتاى تَْبلَُغ تِْسًعا َوأَْربَِعيَن َوِمائَةً، فَإَِذا َكانَْت َخْمِسيَن َوِمائَةً فَفِيهَا ثَََلُث ِحقَاٍق، 

ِت لَبُوٍن، َحتاى َحتاى تَْبلَُغ تِْسًعا َوَخْمِسيَن َوِمائَةً، فَإَِذا َكانَْت ِستِّيَن َوِمائَةً فَفِيهَا أَْربَُع بَنَا

 تَْبلَُغ تِْسًعا َوِستِّيَن َوِمائٍَة، فَإَِذا َكانَْت َسْبِعيَن َوِمائَةً فَفِيهَا ثَََلُث بَنَاِت لَبُوٍن َوِحقاةٌ، َحتاى

وٍن، َحتاى تَْبلَُغ تَْبلَُغ تِْسًعا َوَسْبِعيَن َوِمائَةً، فَإَِذا َكانَْت ثََمانِيَن َوِمائَةً فَفِيهَا ِحقاتَاِن َوبِْنتَا لَبُ 

 تِْسًعا َوثََمانِيَن َوِمائَةً، فَإَِذا َكانَْت تِْسِعيَن َوِمائَةً فَفِيهَا ثَََلُث ِحقَاٍق َوبِْنُت لَبُوٍن، َحتاى تَْبلُغَ 

بُوٍن؛ أَيُّ تِْسًعا َوتِْسِعيَن َوِمائَةً، فَإَِذا َكانَْت ِمائَتَْيِن فَفِيهَا أَْربَُع ِحقَاٍق، أَْو َخْمُس بَنَاِت لَ 

نِيَن ُوِجَدْت أُِخَذْت َوفِي َسائَِمِة اْلَغنَمِ   «.السِّ

ا أََخَذ ِمْن َصَدقَِة اْلَغنَِم[م اتَْيِن ِممَّ ُق الشَّ  999]َمْسأَلَةٌ يُْعِطي اْلُمَصدِّ

ا أََخَذ ِمْن َصَدقَِة اْلغَ  ُق، الشااتَْيِن أَْو اْلِعْشِريَن ِدْرهًَما ِمما نَِم، أَْو يَبِيَع ِمْن َويُْعِطي اْلُمَصدِّ

يه َوََل يَُجوُز لَهُ  َدقَاِت يَأُْخُذ َذلَِك؛ فَِمْن َمالِِهْم يَُؤدِّ بِِل، ِْلَناهُ لِْلُمْسلِِميَن ِمْن أَْهِل الصا اْْلِ

، َوهَُو: أَْن يَِجَب َعلَى اْلُمْسلِِم بِْنتَا لَبُوٍن فَََل يَِجُدهَُما ِعْنَدهُ، َويَِجُد عِ  ْنَدهُ ِحقاةً التاقَاصُّ

َوبِْنَت َمَخاٍض، فَإِناهُ يَأُْخُذهَُما َويُْعِطيه َشاتَْيِن أَْو ِعْشِريَن ِدْرهًَما َويَأُْخذ ِمْنهُ َشاتَْيِن أَْو 

هُ بَِعْينِِه، أَْو يُْعِطيَهُ ثُما يَ  ُرداهُ بَِعْينِِه ِعْشِريَن ِدْرهًَما َوََل بُدا، َوَجائٌِز لَهُ أَْن يَأُْخَذ َذلَِك ثُما يَُردا

ا التاقَاصُّ  بِأَْن يَْتُرَك ُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما لَِصاِحبِِه َما َعلَْيِه ِمْن  -ِْلَناهُ قَْد أَْوفَى َواْستَْوفَى َوأَما

ِ تََعالَى قَْد َوَجَب لَْم يُْقبَْض، َوهََذا ََل يَُجوُز، َوََل يَُجوزُ  -َذلَِك  إْبَراُء  فَهَُو تَْرٌك لَِحقِّ َّللاا

ِ تََعالَى التاْوفِيُق. َدقَِة؛ ِْلَناهُ َماُل َغْيِرِه. َوبِاَّلَلا ِق ِمْن َحقِّ أَْهِل الصا  اْلُمَصدِّ

بِِل[م ُر فِي ُكلِّ َسنٍَة فِي اْْلِ َكاةُ تَتََكرَّ  999]َمْسأَلَةٌ الزَّ

بِِل، َواْلبَقَرِ  ُر فِي ُكلِّ َسنٍَة، فِي اْْلِ َكاةُ تَتََكرا ِة، بِِخََلِف اْلبُرِّ َوالزا ، َواْلَغنَِم، َوالذاهَِب َواْلفِضا

يَْت فَََل َزَكاةَ فِيهَا بَْعَد َذلَِك أَبًَدا، َوإِناَما  َوالشاِعيِر َوالتاْمِر، فَإِنا هَِذِه اْْلَْصنَاَف إَذا ُزكِّ

ِه، َوهََذا ََل ِخََلَف فِيِه ِمْن أََحٍد، إَلا فِي تَُزكاى ِعْنَد تَْصفِيَتِهَا، َوَكْيلِهَا، َويُْبِس التاْمِر، َوَكْيلِ 

 ِ ُ تََعالَى؛ َوَكاَن َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلُحلِيِّ َواْلَعَواِمِل، َوَسنَْذُكُرهُ إْن َشاَء َّللاا َصلاى َّللاا

قِيَن ُكلا َسنَةٍ  -  يُْخِرُج اْلُمَصدِّ

َكاةُ َواِجبَةٌ  ]َمْسأَلَةٌ   بِِل بِاْنقَِضاِء اْلَحْوِل[م الزَّ  999فِي اْْلِ

بِِل، َواْلبَقَِر، َواْلَغنَِم بِاْنقَِضاِء اْلَحْوِل، َوََل ُحْكَم فِي َذلَِك لَِمِجيِء  َكاةُ َواِجبَةٌ، فِي اْْلِ َوالزا

ُق  -السااِعي  ، َوأَْصحَ  -َوهَُو اْلُمَصدِّ ابِنَا َوقَاَل َمالٌِك، َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشاافِِعيِّ

ُق  ِق ثُما تَنَاقَُضوا فَقَالُوا: إْن أَْبطَأَ اْلُمَصدِّ َكاةُ إَلا بَِمِجيِء اْلُمَصدِّ َوأَبُو ثَْوٍر: ََل تَِجُب الزا

َكاةُ بَِذلَِك؛ َوَوَجَب أَْخُذهَا لُِكلِّ َعاٍم َخََل َوهََذا إْبطَا ُل قَْولِِهْم َعاًما أَْو َعاَمْيِن لَْم تَْسقُْط الزا

َكاةَ ََل تَِجُب إَلا بَِمِجيِء السااِعي، َوإِناَما السااِعي َوِكيٌل َمأُْموٌر بِقَْبِض َما  فِي أَنا الزا

َوَجَب؛ ََل يَْقبُِض َما لَْم يَِجْب، َوََل بِإِْسقَاِط َما َوَجَب.. َوََل يَْخلُو السااِعي ِمْن أَْن يَُكوَن 

َماُم  اْلَواِجبَةُ طَاَعتُهُ، أَْو أَِميُرهُ، أَْو بََعثَهُ َمْن ََل تَِجُب طَاَعتُهُ، فَإِْن بََعثَهُ َمْن ََل بََعثَهُ اْْلِ

ِ تََعالَى أَْو َرُسولِِه  بِقَْبِض  -َعلَْيِه الساََلُم  -تَِجُب طَاَعتُهُ فَلَْيَس هَُو اْلَمأُْموُر ِمْن َّللاا

َكاِة، فَإِْذ لَْيَس هَُو َذلِكَ  َكاةُ بَاقِيَةٌ َوَعلَى َصاِحِب اْلَماِل  الزا فَََل يُْجِزُئ َما قَبََض، َوالزا
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 أََداُقهَا َوََل بُدا؛ ِْلَنا الاِذي أُِخَذ ِمْنهُ َمْظلَِمةٌ ََل َصَدقَةٌ َواِجبَةٌ.

ُعهَا َمَواِضَعهَا، أَْو ََل َوإِْن َكاَن بََعثَهُ َمْن تَِجُب طَاَعتُهُ، فَََل يَْخلُو ِمْن أَْن يَُكوَن بَاِعثُهُ يَضَ 

يََضُعهَا َمَواِضَعهَا، فَإِْن َكاَن يََضُعهَا َمَواِضَعهَا فَََل يَِحلُّ ِْلََحٍد َدْفُع َزَكاتِِه إَلا إلَْيِه؛ ِْلَناهُ 

ِ تََعالَى َوَرُسولِِه  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -هَُو اْلَمأُْموُر بِقَْبِضهَا ِمْن َّللاا فََمْن َدفََعهَا إلَى  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه  -َغْيِر اْلَمأُْموِر بَِدْفِعهَا إلَْيِه فَقَْد تََعداى، َوالتاَعدِّي َمْرُدوٌد، قَاَل َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

 «.َمْن َعِمَل َعَمًَل لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرنَا فَهَُو َردٌّ » -َوَسلاَم 

اِئَمِة  اِئَمِة ِمنأ الأَماِشَيِة[]َزَكاةُ السَّ ِر السَّ  999مَوَغيأ

وا بِأَناهُ قَْد َصحا َعْن النابِيِّ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َواْحتَجُّ : فِي َسائَِمِة اْلَغنَِم قَالُوا: َوََل -َصلاى َّللاا

ائَِمِة بِِخََلِف َكََلًما ََل فَائَِدة فِيِه؛ فََدلا أَ  -َعلَْيِه الساََلُم  -يَُجوُز أَْن يَقُوَل  نا َغْيَر السا

ائَِمِة.  السا

بِِل " قَالُوا: فَقِْسنَا َسائَِمةَ اْلبَقَِر َعلَى َذلَِك،  َوقَْد َجاَء فِي بَْعِض اآْلثَاِر: " فِي َسائَِمِة اْْلِ

ا فِيَما فِيِه اْلكُ  َكاةُ فِيَما فِيِه الناَماُء؛ َوأَما ْلفَةُ فَََل، َما نَْعلَُم لَهُْم َشْيئًا َوقَالُوا: إناَما ُجِعلَْت الزا

ةً بِأَنا  َشَغبُوا بِِه َغْيَر َما َذَكْرنَا، َواْحتَجا أَْصَحابُنَا فِي تَْخِصيِص َعَواِمِل اْلبَقَِر َخاصا

َكاةُ فِيهَا إَلا َحْيُث اُ  ؛ فَاْلَواِجُب أَْن ََل تَِجَب الزا ْجتُِمَع َعلَى اْْلَْخبَاَر فِي اْلبَقَِر لَْم تَِصحا

ائَِمِة، َواْحتَجا َمْن  َكاِة فِيهَا فِي َغْيِر السا َكاِة فِيهَا؛ لَْم يُْجَمْع َعلَى ُوُجوِب الزا ُوُجوِب الزا

َكاةُ فِيهَا بِالناصِّ  ْت الزا ةً فِي الداْهِر بِأَْن قَاَل: قَْد َصحا ائَِمِة َمرا َكاةَ فِي َغْيِر السا َرأَى الزا

َكاِة فِي اْلُمْجمَ  ُر الزا َكاةُ فِيهَا فِي ُكلِّ َعاٍم، فََوَجَب تََكرُّ َر الزا ِل، َولَْم يَأِْت نَصٌّ بِأَْن تَُكرا

ائَِمِة، ََل بِنَصٍّ َوََل بِإِْجَماعٍ  ْجَماِع اْلُمتَيَقاِن؛ َولَْم يَِجْب التاْكَراُر فِي َغْيِر السا ائَِمِة بِاْْلِ  .السا

ةُ أَ  قَاَل ابن حزٍم: ا ُحجَّ َحابَِة  مَّ َمْن اْحتَجا بَِكْثَرِة اْلقَائِلِيَن بَِذلَِك؛ َوبِأَناهُ قَْوُل أَْربََعٍة ِمْن الصا

ُ َعْنهُْم  - ِ -ََل يُْعَرُف ِمْنهُْم ُمَخالٌِف  -َرِضَي َّللاا ةَ فِي قَْوِل أََحٍد ُدوَن َرُسوِل َّللاا  -: فَََل ُحجا

ُ َعلَْيِه َوسَ  ا اْحتَِجاُجُهم لاَم..َصلاى َّللاا بَِما َجاَء فِي بَْعِض اْْلَْخبَاِر ِمْن ِذْكِر الساائَِمِة،  َوأَمَّ

ُ َعْنهُ  -فَنََعْم، َصحا هََذا اللاْفظُ فِي َحِديِث أَنٍَس َعْن أَبِي بَْكٍر  فِي اْلَغنَِم  -َرِضَي َّللاا

ةً، فَلَْو لَْم يَأِْت َغْيُر هََذا اْلَخبَِر لَ  َوَجَب أَْن ََل يَُزكاى َغْيُر الساائَِمِة؛ لَِكْن َجاَء فِي َخاصا

َكاِة فِي اْلَغنَِم ُجْملَةً، فََكاَن هََذا َزائًِدا  -َكَما أَْوَرْدنَا قَْبَل  -َحِديِث اْبِن ُعَمَر  إيَجاِب الزا

يَاَدةُ ََل يَُجوُز تَْرُكهَا.  َعلَى َما فِي َحِديِث أَبِي بَْكٍر، َوالزِّ

ا اْلَخبَُر فِيوَ  ؛ ِْلَناهُ لَْم يَِرْد إَلا فِي َخبَِر بَْهِز ْبِن َحِكيٍم فَقَْط. أَمَّ بِِل فَََل يَِصحُّ  َسائَِمِة اْْلِ

يَاَدةُ ََل يَِحلُّ  ثُما لَْو َصحا لََكاَن َما فِي َحِديِث أَبِي بَْكٍر َواْبِن ُعَمَر ِزيَاَدةَ ُحْكٍم َعلَْيِه َوالزِّ

ًما  ِخََلفُهَا، ِ تََعالَى: }قُْل َل أَِجُد فِي َما أُوِحَي إِلَيا ُمَحرا َوََل فَْرَق بَْيَن هََذا َوبَْيَن قَْوِل َّللاا

[ َمَع قَْوله تََعالَى: ٥٤١َعلَى طَاِعٍم يَْطَعُمهُ إَِل أَْن يَُكوَن َمْيتَةً أَْو َدًما َمْسفُوًحا{ ]اْلنعام: 

َمْت َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ   [ فََكاَن هََذا َزائًِدا َعلَى َما فِي تِْلَك اآْليَِة.٣َوالداُم{ ]المائدة:  }ُحرِّ

[ َمَع قَْوله تََعالَى: }قَْد ٣٥قَْوله تََعالَى: }َوَل تَْقتُلُوا أَْوَلَدُكْم َخْشيَةَ إِْمَلٍق{ ]اْلسراء: 

[ فََكاَن هََذا َزائًِدا َعلَى َما فِي ٥٤٠نعام: َخِسَر الاِذيَن قَتَلُوا أَْوَلَدهُْم َسفَهًا بَِغْيِر ِعْلٍم{ ]اْل

َكاةَ  تِْلَك اآْليَِة.. ا قَْولُُهْم: إنَّ الزَّ َكاةُ  َوأَمَّ إناَما ُجِعلَْت َعلَى َما فِيِه الناَماُء؛ فَبَاِطٌل، َوالزا
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نَانِيِر، َوََل تَْنِمي أَْصًَل، َولَْيَسْت فِي  اْلَحِميِر، َوِهَي تَْنِمي، َوََل َواِجبَةٌ فِي الداَراِهِم َوالدا

بِِل تَْنِمي  فِي اْلَخَضِر ِعْنَد أَْكثَِرِهْم، َوِهَي تَْنِمي، َوأَْيًضا فَإِنا اْلَعَواِمَل ِمْن اْلبَقَِر، َواْْلِ

، قُْلنَا: أَْعَمالُهَا َوِكَراُقهَا، َوتَْنِمي بِاْلِوََلَدِة أَْيًضا، فَإِْن قَالُوا: لَهَا ُمْؤنَةٌ فِي اْلَعلَفِ 

اِعي َوأَْنتُْم ََل تَْلتَفِتُوَن إلَى َعِظيِم اْلُمْؤنَِة َوالنافَقَِة فِي اْلَحْرِث، َوإِْن  َولِلساائَِمِة ُمْؤنَةُ الرا

َكاةَ فِيِه، َوََل تَُراُعوَن اْلَخَساَرةَ فِي التَِّجاَرِة، بَْل تََرْوَن  اْستَْوَعبَْتهُ ُكلاهُ؛ بَْل تََرْوَن الزا

َكاةَ فِيهَا.. ا َمْن َخصَّ ِمْن أَْصَحابِنَا الزا اْلبَقََر بِأَْن ََل تَُزكاى إَلا َسائَِمتُهَا فَقَْط فَإِناهُْم  َوأَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَالُوا: قَْد َصحا َعْن النابِيِّ  بِِل َواْلَغنَِم ُعُموًما، َوَحدُّ  -َصلاى َّللاا َزَكاةُ اْْلِ

َكاةُ ِمْنهَا: فَلَْم يَُجْز أَْن يَُخصا أَْمُرهُ َزَكاتِهَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ا، َوِمْن َكْم تُْؤَخْذ الزا  -َصلاى َّللاا

 بَِرْأٍي َوََل بِقِيَاٍس.

َكاةُ إَلا فِي بَقٍَر صَ  ا اْلبَقَُر فَلَْم يَِصحا فِي ِصفَِة َزَكاتِهَا، فََوَجَب أَْن ََل تَِجَب الزا حا َوأَما

َكاةُ فِيهَا،  َكاِة فِيهَا، َوََل إْجَماَع إَلا فِي الساائَِمِة؛ فََوَجبَْت الزا ْجَماُع َعلَى ُوُجوِب الزا اْْلِ

ُ َعلَْيِه  -بَْل قَْد َصحا َعْن النابِيِّ  َوَهَذا َخطَأٌ؛ ُدوَن َغْيِرهَا الاتِي ََل إْجَماَع فِيهَا ، َصلاى َّللاا

َكاِة فِي اْلبَقَِر، بِقَْولِِه إيجَ  -َوَسلاَم  : -الاِذي قَْد أَْوَرْدنَاهُ قَْبُل بِإِْسنَاِدِه  -َعلَْيِه الساََلُم  -اُب الزا

 « .َما ِمْن َصاِحِب إبٍِل َوََل بَقٍَر ََل يَُؤدِّي َزَكاتَهَا إَلا فُِعَل بِِه َكَذا»

َكاِة فِي اْلبَقَِر  ُجْملَةً؛ إَلا أَناهُ لَْم يَأِْت نَصُّ فِي اْلَعَدِد الاِذي تَِجُب فََصحا بِالناصِّ ُوُجوُب الزا

ا  ْجَماُع، َوأَما َكاةُ ِمْنهَا، َوََل َكْم يُْؤَخُذ ِمْنهَا، فَفِي هََذْيِن اْْلَْمَرْيِن يَُراَعى اْْلِ فِيِه الزا

ا َمْن قَال لَْيِه الساََلُم ..عَ  -تَْخِصيُص بَقٍَر ُدوَن بَقٍَر فَهَُو تَْخِصيٌص لِلثاابِِت َعْنهُ  ََ فِي َوأَمَّ

ةً فِي الداْهِر  ائَِمِة َمرا َكاةَ فِي َغْيِر السا َكاِة فِيهَا ُكلا َعاٍم، َوَرأَى الزا ائَِمِة بَِعْوَدِة الزا : -السا

َكاةَ َواِجبَةٌ فِي اْلبَقَِر بِالناصِّ الاِذي أَْورَ  َكاِة فِي فَإِناهُ اْحتَجا بِأَنا الزا ْدنَا؛ َولَْم يَأِْت بِتَْكَراِر الزا

ْجَماِع؛ َوقَْد َصحا  َي، إَلا بِاْْلِ َكاِة فِي َماٍل قَْد ُزكِّ ؛ فَََل تَُجوُز َعْوَدةُ الزا ُكلِّ َعاٍم نَصٌّ

بِِل، َواْلَغنَِم الساائَِمِة ُكلا عَ  َكاِة فِي اْلبَقَِر، َواْْلِ ْجَماُع بَِعْوَدِة الزا اٍم، فََوَجَب اْلقَْوُل بَِذلَِك، اْْلِ

: َكاَن هََذا قَاَل المؤلف َوََل نَصا َوََل إْجَماَع فِي َعْوَدتِهَا فِي َغْيِر الساائَِمِة ِمْنهَا ُكلِّهَا..

ِ »قَْوًَل َصِحيًحا لَْوََل أَناهُ قَْد ثَبََت  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا يَْبَعُث  َكانَ  -َصلاى َّللاا

بِِل، َواْلبَقَِر، َواْلَغنَمِ  قِيَن فِي ُكلِّ َعاٍم لَِزَكاِة اْْلِ هََذا أَْمٌر َمْنقُوٌل نَْقَل اْلَكافاِة.. فَإِْذ قَْد « اْلُمَصدِّ

َكاِة فِي ُكلِّ َعاٍم بِيَ  قِيَن فِي ُكلِّ َعاٍم ُموِجٌب أَْخَذ الزا قِيٍن؛ َصحا هََذا بِيَقِيٍن؛ فَُخُروُج اْلُمَصدِّ

َكاةُ َعاًما بِأَْن ََل يَأُْخَذ ِمْنهُ  فَإِْذ ََل َشكا فِي َذلَِك، فَتَْخِصيُص بَْعِض َما َوَجبَْت فِيِه الزا

.. َكاةَ َعاًما ثَانِيًا تَْخِصيٌص لِلناصِّ ُق الزا  اْلُمَصدِّ

 -أقوال الفقهاء:

بِِل،  تَُزكاى الساَوائُِم، َواْلَمْعلُوفَةُ، َواْلُمتاَخَذةُ ■  ُكوِب، َولِْلَحْرِث َوَغْيِر َذلَِك، ِمْن اْْلِ لِلرُّ

 َواْلبَقَِر، َواْلَغنَِم.)مالك والليث وبعض أهل الظاهر ويحيى بن سعيد اْلنصاري(

ا اْلَغنَُم َواْلبَقَُر فَََل َزَكاةَ إَلا فِي َسائَِمتِهَا.)بعض أهل الظاهر وأبو■  بُِل فَنََعْم، َوأَما ا اْْلِ  أَما

 الحسن بن المغلس(

ا اْلبَقَُر فَََل تَُزكاى إَلا ■  بُِل، َواْلَغنَُم فَتَُزكاى َسائَِمتُهَا َوَغْيُر َسائَِمتِهَا، َوأَما ا اْْلِ أَما

 َسائَِمتُهَا.)أبو بكر بن داود(
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ائَِمِة ِمْن ُكلِّ َذلَِك.)أبو حنيفة والشافعي ، َوقَاَل بَعْ ■  ُضهُْم: تَُزكاى ََل َزَكاةَ إَلا فِي السا

َكاةُ فِيهَا( ةً َواِحَدةً فِي الداْهِر، ثُما ََل تَُعوُد الزا  َغْيُر الساائَِمِة ِمْن ُكلِّ َذلَِك َمرا

بِِل َواْلبَقَِر َواْلَغنَِم، َوََل َزَكاةَ فِي اْلَغنَِم اْلُمتاَخَذِة ■  ائَِمِة ِمْن اْْلِ ََل َزَكاةَ فِي َغْيِر السا

 .)سفيان الثورِي، َوهَُو قَْوُل أَبِي ُعبَْيٍد، َوَغْيِرِه(لِلذاْبح

 ََل َصَدقَةَ فِي اْلُحُمولَِة، َواْلُمثِيَرِة.)عطاء وعمرو بن دينار ، وعبد الكريم(■ 

الَةُ، َواْلُمثِيَرةُ بَقَُر اْلَحْرِث، قَاَل تََعالَى: }َل  بُِل اْلَحما قال المؤلف: َواْلُحُمولَةُ: ِهَي اْْلِ

 َذلُوٌل تُثِيُر اْلَْرَض{

 لَْيَس َعلَى ثَْوٍر َعاِمٍل َوََل َعلَى َجَمِل ظَِعينٍَة َصَدقَةٌ.)سعيد بن جبير(■ 

لَْيَس فِي َعَواِمِل اْلبَقَِر َصَدقَةٌ.)النخعي ومجاهد وموسى بن طلحة، وسعيد بن عبد ■ 

أوجبها العزيزوالحكم بن عتيبة والشعبي وشهر بن حوشب والضحاك واْلوزاعي و

 في اْلبل العوامل(

َدقَةُ ■  لَْيَس فِي الساَوانِي ِمْن اْلبَقَِر، َوبَقَِر اْلَحْرِث َصَدقَةٌ، َوفِيَما َعَداهَُما ِمْن اْلبَقَِر الصا

بِل.)الزهري( َكاةَ فِي َعَواِمِل اْْلِ بِِل، َوأَْوَجَب الزا  َكَصَدقَِة اْْلِ

بِِل َواْلبَقَِر الْ ■  َعَواِمِل َصَدقَة.)الحسن وعمر بن عبد العزيز، وطاوس لَْيَس فِي اْْلِ

 وقال: إَل في السوائم خاصة ، وقاله ابن شبرمة في اْلبل فقط(

اِد ْبِن ■ تجب الزكاة في اْلبل العوامل.)روى عن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز، َوقَتَاَدةَ َوَحما

 أَبِي ُسلَْيَماَن(

بِِل، َوإِنَاَث اْلبَقَِر، َواْلَغنَِم.)النخعي(لَْيَس فِي َشْيٍء ِمْن الساوَ ■   ائِِم َصَدقَةٌ إَلا إنَاَث اْْلِ

 -اِلحاديث واآلثار:

: لَْيَس َعلَى َعَواِمِل اْلبَقَِر َصَدقَة.)ومثله عن معاذ(■   َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ َعْن َعلِيٍّ

ُ َعْنهُ  -عن ُعَمَر ■   ْن اْلَغنَِم َسائَِمةُ َشاٍة إلَى ِعْشِريَن َوِمائٍَة.: فِي أَْربَِعيَن مِ -َرِضَي َّللاا

بَْيِر َعْن َجابٍِر: ََل َصَدقَةَ فِي اْلُمثِيَرِة.■   َعْن أَبِي الزُّ

ُق ِمْن لَبَنَِها[م  992]َمْسأَلَةٌ َعلَى ُكلِّ ِذي إبٍِل َوبَقٍَر َوَغنٍَم َحْلبَُها يَْوَم ِوْرِدَها َوالتََّصدُّ

لِّ ِذي إبٍِل، َوبَقٍَر، َوَغنٍَم أَْن يَْحلِبَهَا يَْوَم ِوْرِدهَا َعلَى اْلَماِء، َويَتََصداُق ِمْن َوفَْرٌض َعلَى كُ 

 لَبَنِهَا بَِما طَابَْت بِِه نَْفُسهُ.

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن أبي هَُرْيَرةَ يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل َّللاا بُِل َعلَ : »-َصلاى َّللاا ى تَأْتِي اْْلِ

َصاِحبِهَا َعلَى َخْيِر َما َكانَْت، إَذا هَُو لَْم يُْعِط فِيهَا َحقاهَا، تَطَُؤهُ بِأَْخفَافِهَا، َوتَأْتِي اْلَغنَُم 

َعلَى َصاِحبِهَا َعلَى َخْيِر َما َكانَْت، إَذا لَْم يُْعِط فِيهَا َحقاهَا، تَطَُؤهُ بِأَْظََلفِهَا َوتَْنَطُحهُ 

 « .: َوِمْن َحقِّهَا أَْن تُْحلََب َعلَى اْلَماءِ بِقُُرونِهَا، قَالَ 

َكاِة فَقَْد قَاَل: اْلبَاِطَل، َوََل بُْرهَاَن  قَاَل المؤلٍف: َوَمْن قَاَل: إناهُ ََل َحقا فِي اْلَماِل َغْيُر الزا

 ِ ِة قَْولِِه، ََل ِمْن نَصٍّ َوََل إْجَماٍع، َوُكلُّ َما أَْوَجبَهُ َرُسوُل َّللاا ُ َعلَْيِه  - َعلَى ِصحا َصلاى َّللاا

فِي اْْلَْمَواِل فَهَُو َواِجٌب، َونَْسأَُل َمْن قَاَل هََذا: هَْل تَِجُب فِي اْْلَْمَواِل َكفااَرةُ  -َوَسلاَم 

 الظِّهَاِر َواْْلَْيَماِن َوُديُوِن النااِس أَْم ََل؟ فَِمْن قَْولِِهْم: نََعْم، َوهََذا تَنَاقٌُض ِمْنهُْم.

ِ تََعالَى: }َويَْمنَُعوَن اْلَماُعوَن{  ْلِو َوإِْطَراُق اْلفَْحِل فََداِخٌل تَْحَت قَْوِل َّللاا ا إَعاَرةُ الدا َوأَما
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 [٤]الماعون: 

بِِل[م  991]َمْسأَلَةٌ اِْلَْسنَاُن اْلَمْذُكوَراُت فِي َزَكاة اْْلِ

بِِل  ْت َسنَةً َوَدَخلَْت فِي : بِْنُت الْ -اْْلَْسنَاُن اْلَمْذُكوَراُت فِي اْْلِ َمَخاِض: ِهَي الاتِي أَتَما

ْت َسنَتَْيِن َوَدَخلَْت فِي  هَا َماِخٌض؛ أَْي قَْد َحَملَْت فَإَِذا أَتَما يَْت بَِذلَِك ِْلَنا أُما َسنَتَْيِن، ُسمِّ

هَا قَْد َوَضَعتْ  ْت ثَََلَث  الثاالِثَِة فَِهَي بِْنُت لَبُوٍن َواْبُن لَبُوٍن، ِْلَنا أُما فَلَهَا لَبٌَن، فَإَِذا أَتَما

ابَِعِة فَِهَي ِحقاةٌ، ِْلَناهَا قَْد اْستََحقاْت أَْن يُْحَمَل َعلَْيهَا اْلفَْحُل،  ِسنِيَن َوَدَخلَْت فِي الرا

 ِ ْت أَْربََع ِسنِيَن َوَدَخلَْت فِي اْلَخاِمَسِة فَِهَي َجَذَعةٌ؛ فَإ ْت َخْمَس َواْلَحْمُل؛ فَإَِذا أَتَما َذا أَتَما

اِدَسِة فَِهَي ثَنِياةٌ.  ِسنِيَن َوَدَخلَْت فِي السا

َدقَِة.. َدقَِة َوهَُو َما لَْم يُتِما َسنَةً َوهَُو فَِصيٌل ََل يَُجوُز فِي الصا  َوََل يَُجوُز فِي الصا

َكاِة[م ]َمْسأَلَةٌ اْلُخْلطَةُ فِي اْلَماِشيَِة أَْو َغْيِرَها ََل تُِحيُل ُحْكمَ   990الزَّ

َكاِة، َولُِكلِّ أََحٍد ُحْكُمهُ فِي َمالِِه، َخالَطَ  َواْلُخْلطَةُ فِي اْلَماِشيَِة أَْو َغْيِرهَا ََل تُِحيُل ُحْكَم الزا

 أَْو لَْم يَُخالِْط ََل فَْرَق بَْيَن َشْيٍء ِمْن َذلَِك.

 -أقوال الفقهاء:

َكا■  ِة أَْصًَل، ََل فِي اْلَماِشيَِة، َوََل فِي َغْيِرهَا؛ َوُكلُّ َخلِيٍط ََل تُِحيُل اْلُخْلطَةُ ُحْكَم الزا

َي َما َمَعهُ َكَما لَْو لَْم يَُكْن َخلِيطًا، َوََل فَْرَق، فَإِْن َكاَن ثَََلثَةُ ُخلَطَاَء لُِكلِّ َواِحٍد  لِيَُزكِّ

ِمْنهُْم َشاةٌ، َوإِْن َكاَن َخْمَسةٌ لُِكلِّ َواِحٍد  أَْربَُعوَن َشاةً فََعلَْيِهْم ثَََلُث ِشيَاٍه، َعلَى ُكلِّ َواِحدٍ 

بِِل َوهُْم ُخلََطاُء فََعلَى ُكلِّ َواِحٍد َشاةٌ، َوهََكَذا اْلقَْوُل فِي ُكلِّ َشْيٍء.)  ِمْنهُْم َخْمٌس ِمْن اْْلِ

 ِ ، َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوَشِريِك ْبِن َعْبِد َّللاا (َوهَُو قَْوُل ُسْفيَاَن الثاْوِريِّ  ، َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ

بِِل، أَْو أَْربَُعوَن ِمْن اْلَغنَِم، أَْو ثَََلثُوَن ِمْن اْلبَقَِر ■  بَْينَهُْم  -فِي َجَماَعٍة لَهُْم َخْمَسةٌ ِمْن اْْلِ

َكاةَ َمأُْخوَذةٌ ِمْنهَا، َوأَنا ثَََلثَةً لَْو َملََك ُكلُّ َواِحٍد ِمْنهُمْ -ُكلِِّهْم  َوهُْم  -أَْربَِعيَن َشاةً  : أَنا الزا

: فَلَْيَس َعلَْيِهْم إَلا َشاةٌ َواِحَدةٌ فَقَْط، َكَما لَْو َكانَْت لَِواِحٍد، َوقَالُوا: إنا َخْمَسةً -ُخلَطَاُء فِيهَا 

بِِل  ُت َمَخاٍض فَلَْيَس فِيهَا إَلا بِنْ  -تََخالَطُوا بِهَا َعاًما  -لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنهُْم َخْمَسةٌ ِمْن اْْلِ

َوهََكَذا فِي َجِميِع َصَدقَاِت اْلَمَواِشي.) َوهََذا قَْوُل اللاْيِث ْبِن َسْعٍد، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، 

، َوأَبِي بَْكِر ْبِن َداُود فِيَمْن َوافَقَهُ ِمْن أَْصَحابِنَا. َحتاى أَنا الشاافِِعيا َرأَى ُحْكَم  َوالشاافِِعيِّ

نَانِيِر(اْلُخْلطَِة جَ  َراِهِم، َوالدا ْرِع، َوالدا  اِريًا َكَذلَِك فِي الثَِّماِر، َوالزا

َكاةُ َزكاْوا ِحينَئٍِذ َزَكاةَ اْلُمْنفَِرِد، َوإِْن ■  إْن َكاَن يَقَُع لُِكلِّ َواِحٍد ِمْن اْلُخلَطَاِء َما فِيِه الزا

َكاةُ فَََل َزَكاةَ َعلَْيِهْم، َوَمْن َكاَن ِمْنهُْم يَقَُع لَهُ َما فِيِه َكاَن ََل يَقَُع لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنهُْم َما فِيِه ال زا

َكاةُ فَََل َزَكاةَ َعلَْيِه  َكاةُ، َوَمْن َكاَن َغْيُرهُ ِمْنهُْم ََل يَقَُع لَهُ َما فِيِه الزا َكاةُ فََعلَْيِه الزا ، الزا

ْملَِكاِن أَْربَِعيَن َشاةً، أَْو ِستِّيَن أَْو َما ُدوَن الثاَمانِيَن، يَ  -فََصاِعًدا  -فََرْأُي هَُؤََلِء فِي اْثنَْيِن 

بِِل  تِّيَن، َوَكَذلَِك فِي اْْلِ : فَََل َزَكاةَ َعلَْيِهْم؛ فَإِْن َكاَن -أَْو ثَََلثِيَن ِمْن اْلبَقَِر أَْو َما ُدوَن السِّ

َواِحٍد ِمْنهُْم ثُلُثُهَا، فَلَْيَس َعلَْيِهْم إَلا َشاةٌ َواِحَدةٌ ثَََلثَةٌ يَْملُِكوَن ِمائَةً َوِعْشِريَن َشاةً، لُِكلِّ 

، َوَمالٍِك، َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَبِي  فَقَْط، َوهََكَذا فِي َسائِِر اْلَمَواِشي.) َوهَُو قَْوُل اْْلَْوَزاِعيِّ

 ُعبَْيٍد، وابن هرمز ،َوأَبِي اْلَحَسِن ْبِن اْلُمَغلِِّس ِمْن أَْصَحابِنَا(

َدقَِة.)طاوس وعطاء(■   إَذا َكاَن اْلَخلِيطَاِن يَْعلََماِن أَْمَوالَهَُما فَََل تُْجَمُع أَْمَوالُهَُما فِي الصا
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قَْت  -َوتَُروُح َجِميًعا  -إَذا َكاَن َراِعيِهَما َواِحًدا، َوَكانَْت تَِرُد َجِميًعا ■  ُصدِّ

 َجِميًعا.)الزهري(

بَِل إَذا َجَمَعهَا■  اِعي َواْلفَْحُل َواْلَحْوُض تَُصداُق َجِميًعا ثُما يَتََحاصُّ أَْصَحابُهَا  إنا اْْلِ الرا

بِِل، فَإِْن َكاَن اْستَْوَدَعهُ إيااهَا ََل  بِِل فِي قِيَمِة اْلفَِريَضِة الاتِي أُِخَذْت ِمْن اْْلِ َعلَى ِعداِة اْْلِ

فَإِنا تِْلَك تَُصداُق َوْحَدهَا.)يحيى بن سعيد  -يُد نِتَاَجهَا يُِريُد ُمَخالَطَتَهُ َوََل َوْضَعهَا ِعْنَدهُ يُرِ 

 اْلنصاري(

 -اِلحاديث واآلثار:

َدقَِة الاتِي ■  يَق َكتََب لَهُ " أَنا هَِذِه فََرائُِض الصا دِّ َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك: أَنا أَبَا بَْكٍر الصِّ

 ِ ُ َعلَ  -فََرَض َرُسوُل َّللاا ِ  -ْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا ُ بِهَا َرُسوَل َّللاا َعلَى اْلُمْسلِِميَن الاتِي أََمَر َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َوََل يُْجَمُع بَْيَن ُمْفتَِرٍق َوََل »" فََذَكَر اْلَحِديَث، َوفِي آِخِرِه  -َصلاى َّللاا

َدقَِة، َوَما كَ  ُق بَْيَن ُمْجتَِمٍع َخْشيَةَ الصا اَن ِمْن َخلِيطَْيِن فَإِناهَُما يَتََراَجَعاِن بَْينَهَُما يُفَرا

ِوياةِ   «بِالسا

: فَاْختَلََف النااُس فِي تَأِْويِل هََذا اْلَخبَِر؟ فَقَالَْت طَائِفَةٌ: إَذا تََخالَطَ اْثنَاِن فَأَْكثََر قال المؤلف

َكاةُ َكَما َكانَْت تُْؤَخُذ لَْو فِي إبٍِل، أَْو فِي بَقٍَر، أَْو فِي َغنٍَم، فَإِناهُْم  تُْؤَخُذ ِمْن َماِشيَتِِهْم، الزا

اِعي، َواْلَمَراِح، َواْلَمْسَرِح،  َكانَْت لَِواِحٍد، َواْلُخْلطَةُ ِعْنَدهُْم أَْن تَْجتَِمَع اْلَماِشيَةُ فِي: الرا

 فَلَْيَسْت ُخْلطَةً، َوَسَواٌء َكانَْت َواْلَمْسقَى، َوَمَواِضِع اْلَحْلِب: َعاًما َكاِمًَل ُمتاِصًَل َوإَِلا 

َوَهَذا اْلقَْوُل  َماِشيَتُهُْم ُمَشاَعةً ََل تَتََمياُز، أَْو ُمتََميَِّزةً، َوَزاَد بَْعُضهُْم: الداْلُو، َواْلفَْحُل ،

اِعي َكاَن يُْغنِي َعْن ِذكْ َمْملُوٌء ِمْن اْلَخطَأ َل َذلَِك: أَنا ِذْكَرهُْم الرا ِر اْلَمْسَرِح، َِ أَوا

اِعي َواِحًدا َوتَْختَلُِف َمَساِرُحهَا َوَمَساقِيهَا؛  َواْلَمْسقَى؛ ِْلَناهُ ََل يُْمِكُن أَْلبَتاةَ أَْن يَُكوَن الرا

فَإِنا ِذْكَر اْلفَْحِل َخطَأٌ، ِْلَناهُ قَْد يَُكوُن  -فََصاَر ِذْكُر اْلَمْسَرِح َواْلَمْسقَى فُُضوًَل َوأَْيًضا 

ْنَساٍن َواِحٍد فَْحََلِن َوأَْكثَُر؛ لَِكْثَرِة َماِشيَتِِه، َوَراِعيَاِن َوأَْكثَُر لَِكْثَرِة َماِشيَتِِه؛ فَيَْنبَِغي  ِْلِ

اِعي، َواْلَعَمِل  -َعلَى قَْولِِهْم  يَهَا، َزَكاةَ اْلُمْنفَِرِد، -إَذا أَْوَجَب اْختََِلطُهَُما فِي الرا : أَْن يَُزكِّ

  تُْجَمُع َماِشيَةُ إْنَساٍن َواِحٍد إَذا َكاَن لَهُ فِيهَا َراِعيَاِن فَْحََلِن، َوهََذا ََل تََخلَُّص ِمْنهُ..َوأَْن ََل 

َدقَةَ َوتَْجَعُل َماَل اَِلْثنَْيِن فََصاِعًدا  وقال أيضا: فَقَاَل َمْن َرأَى أَنا اْلُخْلطَةَ تُِحيُل الصا

ُق بَْيَن ُمْجتَِمٍع َوََل » -َعلَْيِه الساََلُم  -: أَنا َمْعنَى قَْولِِه -لَِواِحٍد بَِمْنِزلَِة َكَما[ لَْو أَناهُ  ََل يُفَرا

َدقَةِ  أَنا َمْعنَى َذلَِك هَُو أَْن يَُكوَن لِثَََلثٍَة ِمائَةٌ َوِعْشُروَن « يُْجَمُع بَْيَن ُمْفتَِرٍق َخْشيَةَ الصا

ثُهَا: َوهُْم ُخلَطَاُء؛ فَََل يَِجُب َعلَْيِهْم ُكلِِّهْم إَلا َشاةٌ َواِحَدةٌ، فَنَهَى َشاةً، لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما ثُلُ 

ُجََلِن يَُكوُن لَهَُما قَهَا لِيَأُْخَذ ِمْن ُكلِّ َواِحٍد َشاةً فَيَأُْخُذ ثَََلَث ِشيَاٍه، َوالرا َق أَْن يُفَرِّ  اْلُمَصدِّ

قَانِهَا َخْشيَةَ ِمائَتَا َشاٍة َوَشاتَاِن، لُِكلِّ َواحِ  ٍد نِْصفُهَا، فَيَِجُب َعلَْيِهَما ثَََلُث ِشيَاٍه فَيُفَرِّ

ُق إَلا َشاتَْيِن؟ َوقَالُوا: َمْعنَى قَْولِ  َدقَِة؛ فَيَْلَزُم ُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما َشاةً، فَََل يَأُْخُذ اْلُمَصدِّ ِه الصا

ِوياةِ ُكلُّ َخلِيَطْيِن يَتََرا» -َعلَْيِه الساََلُم  - هَُو أَْن يَْعِرفَا أَْخَذ السااِعي « َجَعاِن بَْينَهَُما بِالسا

تُهُ َعلَى َحْسِب َعَدِد َماِشيَتِِه َكاْثنَْيِن ِْلََحِدِهَما أَْربَُعوَن َشاةً  فَيَقَُع َعلَى ُكلِّ َواِحٍد ِحصا

َدةٌ، َعلَى َصاِحِب الثاَمانِيَن ثُلُثَاهَا َوَعلَى َولِْْلِخِر ثََمانُوَن َوهَُما َخلِيطَاِن، فََعلَْيِهَما َشاةٌ َواحِ 

َدقَِة: َمْعنَى قَْولِِه   -َصاِحِب اْْلَْربَِعيَن ثُلُثُهَا َوقَاَل َمْن َرأَى أَنا اْلُخْلطَةَ ََل تُِحيُل ُحْكَم الصا
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ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ُق بَْيَن ُمْجتَِمٍع َوََل يُْجمَ : »-َصلاى َّللاا َدقَةِ ََل يُفَرا « ُع بَْيَن ُمْفتَِرٍق َخْشيَةَ الصا

هَُو أَْن يَُكوَن لِثَََلثٍَة ِمائَةٌ َوِعْشُروَن َشاةً، لُِكلِّ َواِحٍد ثُلُثُهَا، فَيَِجُب َعلَى ُكلِّ َواِحٍد َشاةٌ، 

قَةٌ فِي ِمْلِكِهْم تَْلبِيًسا َعلَى السااِعي أَناهَ  ا لَِواِحٍد فَََل يَأُْخُذ إَلا فَنُهُوا َعْن َجْمِعهَا َوِهَي ُمتَفَرِّ

قُهَا قِْسَمْيِن  َواِحَدةً، َواْلُمْسلُِم يَُكوُن لَهُ ِمائَتَا َشاٍة َوَشاتَاِن فَيَِجُب َعلَْيِه ثَََلُث ِشيَاٍه، فَيُفَرِّ

َق َويُْلبُِس َعلَى السااِعي أَناهَا َِلْثنَْيِن، لِئََلا يُْعِطَي ِمْنهَا إَلا َشاتَْيِن، َوَكذَ  لَِك نَهَى اْلُمَصدِّ

َق  -فََصاِعًدا  -أَْيًضا َعْن أَْن يَْجَمَع َعلَى اَِلْثنَْيِن  َما لَهُْم لِيُْكثَِر َما يَأُْخُذ، َوَعْن أَْن يُفَرِّ

َدقَِة، َوإِْن َوَجَدهُ فِي َمَكانَْيِن ُمتَبَاِعَدْيِن لِيُْكثَِر َما يَأُْخُذ َوقَالُ  وا: َوَمْعنَى َماَل اْلَواِحِد فِي الصا

ِوياةِ : »-َعلَْيِه الساََلُم  -قَْولِِه  هَُو أَنا اْلَخلِيَطْيِن فِي « ُكلُّ َخلِيطَْيِن يَتََرادااِن بَْينَهَُما بِالسا

َي هَُما َما اْختَلَطَ َمَع َغْيِرِه فَلَْم يَتََمياْز؛ َولِ  -َعلَْيِه الساََلُم  -اللَُّغِة الاتِي بِهَا َخاَطبَنَا  َذلَِك ُسمِّ

ا َما لَْم يَْختَلِْط َغْيُرهُ فَلَْيَسا َخلِيَطْيِن، هََذا َما ََل شَ  كا اْلَخلِيطَاِن ِمْن النابِيِذ بِهََذا اَِلْسِم، َوأَما

ْرَكْيِن فِيِه اللاَذْيِن ََل يَتََمياُز َمالُ  أََحِدِهَما ِمْن  فِيِه، قَالُوا: فَلَْيَس اْلَخلِيطَاِن فِي اْلَماِل إَلا الشِّ

ُق  اآْلَخِر، فَإِْن تََمياَز فَلَْيَسا َخلِيَطْيِن، قَالُوا: فَإَِذا َكاَن َخلِيطَاِن َكَما َذَكْرنَا َوَجاَء اْلُمَصدِّ

َكاةَ اْلَواِجبَةَ َعلَى ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما فِي َمالِ  ِه، فَفُِرَض َعلَْيِه أَْن يَأُْخَذ ِمْن ُجْملَِة اْلَماِل الزا

ِن َولَْيَس َعلَْيِه أَْن يَْنتَِظَر قِْسَمتَهَا لَِمالِِهَما، َولََعلاهَُما ََل يُِريَداِن اْلقِْسَمةَ، َوإِْن َكانَا َحاِضَريْ 

ِوياةِ  ؛ َكائِنَْيِن فَلَْيَس لَهُ أَْن يُْجبَِرهَُما َعلَى اْلقِْسَمِة، فَإَِذا أََخَذ َزَكاتَْيِهَما فَإِناهَُما يَتََرادااِن بِالسا

ُق  ِْلََحِدِهَما ثََمانُوَن َشاةً َولِْْلَخِر أَْربَُعوَن، َوهَُما َشِريَكاِن فِي َجِميِعهَا، فَيَأُْخُذ اْلُمَصدِّ

ِوياِة فَيَ  ْبقَى َشاتَْيِن؛ َوقَْد َكاَن ِْلََحِدِهَما ثُلُثَا ُكلِّ َشاٍة ِمْنهَُما َولِْْلَخِر ثُلُثُهَا، فَيَتََرادااِن بِالسا

لَِصاِحِب اْْلَْربَِعيَن تِْسٌع َوثَََلثُوَن، َولَِصاِحِب الثاَمانِيَن تِْسٌع َوَسْبُعوَن ، فَاْستََوْت َدْعَوى 

ْحَداهَُما َمِزياةٌ َعلَى اْْلُْخَرى فِي اْلَخبَِر اْلَمْذُكوِر  الطاائِفَتَْيِن فِي ظَاِهِر اْلَخبَِر، َولَْم تَُكْن ِْلِ

َكاِة فَنَظَْرنَا فِ  ي َذلَِك فََوَجْدنَا تَأِْويَل الطاائِفَِة الاتِي َرأَْت أَنا اْلُخْلطَةَ ََل تُِحيُل ُحْكَم الزا

تِِه، َولَْيَس  ؛ ِْلَنا َكثِيًرا ِمْن تَْفِسيِرِهْم اْلَمْذُكوِر ُمتافٌَق ِمْن َجِميِع أَْهِل اْلِعْلِم َعلَى ِصحا أََصحا

يِه ِمْن اْلبُْرهَاِن.. َشْيٌء ِمْن تَْفِسيِر الطا  ائِفَِة اْْلُْخَرى ُمْجَمًعا َعلَْيِه؛ فَبَطََل تَأِْويلُهُْم لِتََعرِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوَوَجْدنَا أَْيًضا الثاابَِت َعْن َرُسوِل َّللاا َولَْيَس فِيَما ُدوَن »قَْولَهُ:  -َصلاى َّللاا

بِِل فَََل َصَدقَةَ َعلَْيِه  َوأَنا َمنْ « َخْمِس َذْوٍد َصَدقَةٌ  َولَْيَس فِيَما »لَْم يَُكْن لَهُ إَلا أَْربٌَع ِمْن اْْلِ

هُ « ُدوَن أَْربَِعيَن َشاةً َشْيءٌ  بِِل، ِمْن  -َعلَْيِه الساََلُم  -َوَسائُِر َما نَصا فِي َصَدقَِة اْلَغنَِم، َواْْلِ

بِِل[ بِْنُت َمَخاٍض، َوَغْيُر َذلَِك،  أَنا فِي أَْربَِعيَن َشاةً َشاةً، َوفِي َخْمسٍ  َوِعْشِريَن ]ِمْن اْْلِ

َكاِة قَْد أََخَذ بَِجِميِع هَِذِه النُُّصوِص َولَْم يَُخالِْف َشْيئًا  َوَوَجْدنَا َمْن لَْم يُِحْل بِاْلُخْلطَِة ُحْكَم الزا

َكاِة يََرى  هَِذِه النُُّصوَص َولَْم يَُخالِْف َشْيئًا ِمْنهَا ِمْنهَا، َوَوَجْدنَا أََحاَل بِاْلُخْلطَِة ُحْكَم الزا

بِِل  َكاِة يََرى فِي َخْمَسٍة لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنهُْم َخْمٌس ِمْن اْْلِ َوَوَجْدنَا َمْن أََحاَل بِاْلُخْلطَِة ُحْكَم الزا

ِمائَةٌ َوِعْشُروَن َشاةً َعلَى  أَنا َعلَى ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهُْم ُخُمُس بِْنِت َمَخاٍض، َوأَنا ثَََلثَةً لَهُمْ 

بِِل  َواِء بَْينَهُْم أَنا َعلَى ُكلِّ اْمِرٍئ ِمْنهُْم ثُلُُث َشاٍة، َوأَنا َعْشَرةَ ِرَجاٍل لَهُْم َخْمٌس ِمْن اْْلِ السا

ُ بَْينَهُْم، فَإِنا بَْعَضهُْم يُوِجُب َعلَى ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهُْم ُعْشَر َشاٍة َوهَِذِه َزَكاةٌ  َما أَْوَجبَهَا َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم .. -تََعالَى قَطُّ؛ َوِخََلٌف لُِحْكِمِه تََعالَى َوُحْكِم َرُسولِِه   َصلاى َّللاا

■ ِ ُث َعْن َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن سعد ْبَن أَبِي َوقااٍص يَُحدِّ أَناهُ قَاَل:  -َصلاى َّللاا
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 ضعيف()فيه ابن لهيعة(«)ا اْجتََمَع َعلَى اْلفَْحِل، َواْلَمْرَعى، َواْلَحْوضِ اْلَخلِيطَاِن مَ »

َعْن بَْهِز ْبِن َحِكيِم ْبِن ُمَعاِويَةَ ْبِن َحْيَدةَ َعْن أَبِيِه َحِكيٍم َعْن ُمَعاِويَةَ ْبِن َحْيَدةَ قَاَل: ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َسِمْعُت َرُسوَل َّللاا فِي ُكلِّ إبٍِل َسائَِمٍة فِي ُكلِّ أَْربَِعيَن »يَقُوُل:  -َصلاى َّللاا

ُق إبٌِل َعْن ِحَسابِهَا، َمْن أَْعطَاهَا ُمْؤتَِجًرا فَلَهُ أَْجُرهَا، َعْزَمةٌ ِمْن  اْبنَةُ لَبُوٍن، ََل تُفَرا

ٍد ِمْنهَا َشْيٌء، َوَمْن َمنََعهَا فَ  إِناا آِخُذوهَا َوَشْطَر َعَزَماِت َربِّنَا؛ ََل يَِحلُّ آِلِل ُمَحما

 ضعيف() بَْهَز ْبَن َحِكيٍم َغْيُر َمْشهُوِر اْلَعَدالَِة، َوَوالُِدهُ َحِكيٌم َكَذلَِك(«)إبِلِهِ 

ِة[  ]َزَكاةُ الأِفضَّ

ِة َحتَّى تَْبلَُغ َخْمَس أََواقَِي[م  999]َمْسأَلَةٌ ََل َزَكاةَ فِي اْلفِضَّ

ِة َمْضُرو َحتاى تَْبلَُغ  -بَةً َكانَْت أَْو َمُصوَغةً أَْو نِقَاًرا أَْو َغْيَر َذلَِك ََل َزَكاةَ فِي اْلفِضا

ْت  ٍة َمْحَضٍة؛ ََل يَُعدُّ فِي هََذا اْلَوْزِن َشْيٌء يَُخالِطُهَا ِمْن َغْيِرهَا فَإَِذا أَتَما َخْمَس أََواقَِي فِضا

َدَراِهَم بَِوْزِن َمكاةَ، َواْلَخْمُس أََواقِي ِهَي ِمائَتَْي  َكَذلَِك َسنَةً قََمِرياةً ُمتاِصلَةً فَفِيهَا َخْمَسةُ 

ِدْرهٍَم بَِوْزِن َمكاةَ الاِذي قَْد َذَكْرنَا قَْبَل َزَكاِة اْلبُرِّ َوالتاْمِر َوالشاِعيِر، فَإَِذا َزاَدْت َعلَى َما 

ْت بِِزيَاَدتِهَا َسنَةً قََمِرياةً فَفِيَما زَ  ُرْبُع ُعْشِرهَا، َوهََكَذا ُكلُّ  -قَلا أَْو َكثَُر  -اَد َذَكْرنَا َوأَتَما

َسنٍَة، فَإِْن نَقََص ِمْن َوْزِن اْْلََواقِي اْلَمْذُكوَرِة َولَْو فَْلٌس فَََل َزَكاةَ فِيهَا؟ َوإِْن َكاَن فِيهَا 

هَ  ِة أَْو َمَحكِّ ا أَْو َرَزانَتِهَا أُْسقِطَ َذلَِك اْلَخْلطُ فَلَْم َخْلطٌ؛ فَإِْن َغياَر اْلَخْلطُ َشْيئًا ِمْن لَْوِن اْلفِضا

يَْت، َوإَِلا فَََل، َوإِْن َكاَن اْلَخْلطُ لَْم  ِة اْلَمْحَضِة َخْمُس أََواقَِي ُزكِّ يَُعدا؛ فَإِْن بَقَِي فِي اْلفِضا

يَْت بَِوْزنِهَا، َوهََذا ُكلُّهُ  ِة ُزكِّ ُمْجَمٌع َعلَْيِه إَلا ثَََلثَةَ َمَواِضَع؛ يَُغيِّْر َشْيئًا ِمْن ِصفَاِت اْلفِضا

ُ تََعالَى.  نَْذُكُرهَا إْن َشاَء َّللاا

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف في خليط الفضة هو قول:الشافعي وأبي سليمان.■

َكاةُ ،■  وإْن َكاَن فِي  إْن نَقََصْت اْلِمائَتَا ِدْرهٍَم نُْقَصانًا تَُجوُز بِِه َجَواَز اْلَوْزنَِة فَفِيهَا الزا

يَْت بَِوْزنِهَا ُكلِّهَا.)مالك( َراِهِم َخْلطٌ ُزكِّ  الدا

َكاة.)بعض التابعين(■   إْن نَقََصْت نِْصَف ِدْرهٍَم فَفِيهَا الزا

 ■ ، إِْن نَقََص ِمْن اْلِمائَتَْيِن من الدراهم فَلَْيَس فِيها َشْيٌء.) َوهَُو قَْوُل اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

ْعبِ  (َوالشا ، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوالشاافِِعيِّ ، َوُسْفيَاَن الثاْوِريِّ  يِّ

 -حكم مازاد على المائتي درهم:☆

َما َزاَد َعلَى اْلِمائَتَْيِن فَفِي ُكلِّ أَْربَِعيَن ِدْرهًَما ِدْرهٌَم.) َوهَُو قَْوُل اْلَحَسِن، َوَمْكُحوٍل، ■ 

ْهِريِّ َوَعطَاٍء، َوطَاُووٍس، َوَعْمِرو ْبِن دِ  ( -ينَاٍر، َوالزُّ  َوبِِه يَقُوُل أَبُو َحنِيفَةَ، َواْْلَْوَزاِعيُّ

■ ، ما زاد على المائتين فبحساب المائتين فيه ربع العشر.) َوهَُو قَْوُل إْبَراِهيَم الناَخِعيِّ

 ، ِد ْبِن ِسيِريَن، َوُسْفيَاَن الثاْوِريِّ ، َوُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز، َوُمَحما َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ

ِد ْبِن اْلَحَسِن، َوأَبِي لَْيلَى، َوَمالٍِك(  َوَوِكيٍع. َوأَبِي يُوُسَف، َوُمَحما

 -اِلحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َعْن النابِيِّ ■  لَْيَس فِيَما ُدوَن »قَاَل:  -َصلاى َّللاا
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بِِل الذاْوِد َصَدقَةٌ َوََل فِي أَقَلا ِمْن َخْمَسِة أَوْ  ُسٍق َصَدقَةٌ، َوََل فِي أَقَلا ِمْن َخْمٍس ِمْن اْْلِ

 صحيح(«)َخْمِس أََواٍق ِمْن اْلَوِرِق َصَدقَةٌ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعلِيٍّ َعْن النابِيِّ ■  ْي ِدْرهٍَم لَْيَس فِي أَقَلا ِمْن ِمائَتَ »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)َشْيءٌ 

ِمْن أَْن يَِجَب فِي أَقَلا ِمْن َخْمِس أََواٍق ِمْن اْلَوِرِق  -َعلَْيِه الساََلُم  -قال المؤلف: فََمنََع 

 فِي أَقَلا ِمْن َخْمِس أََواٍق، فََصحا يَقِينًا أَناهُ ََل َشْيءَ  -َما قَلا أَْو َكثَُر  -َصَدقَةٌ، فَإَِذا نَقََصْت 

فِيهَا، َوَسَواٌء َكاَن َمَعهَا َخْلطٌ يَْبلُُغ أَْزيََد ِمْن َخْمِس أََواٍق أَْو لَْم يَُكْن، َوَسقَطَ ُكلُّ قَْوٍل َمَع 

ةٌ،  ِة َوِصفَاتِهَا فَهَُو فِضا ا إَذا لَْم يَُغيِّْر اْلَخْلطُ َشْيئًا ِمْن ُحُدوِد اْلفِضا ِ.. َوأَما قَْوِل َرُسوِل َّللاا

 ِط يَُكوُن فِي اْلَماِء ََل يَُغيُِّر َشْيئًا ِمْن ِصفَاتِِه..َكاْلَخلْ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا قَْد َعفَْوُت : »-َصلاى َّللاا

قاِة، ِمْن ُكلِّ أَرْ  قِيِق، فَهَاتُوا َصَدقَةَ الرِّ بَِعيَن ِدْرهًَما ِدْرهٌَم، َولَْيَس فِي َعْن اْلَخْيِل َوالرا

 صحيح(«)تِْسِعيَن َوِمائٍَة َشْيٌء، فَإَِذا بَلََغْت ِمائَتَْيِن فَفِيهَا َخْمَسةُ َدَراِهمَ 

هُ -قال المؤلف: َوََل َدلِيَل فِيِه َعلَى َما يَقُولُوَن لَِوْجهَْيِن  هَاتُوا َصَدقَةَ »: أََحُدهَُما أَنا نَصا

قَِة  ِمْن ُكلِّ أَْربَِعيَن ِدْرهًَما ِدْرهٌَم، َولَْيَس فِي تِْسِعيَن َوِمائٍَة َشْيٌء فَإَِذا بَلََغْت ِمائَتَْي الرِّ

َرةً َخْمَس « . ِدْرهٍَم فَفِيهَا َخْمَسةُ َدَراِهمَ  َونََعْم، هََكَذا هَُو؛ ِْلَنا فِي اْلِمائَتَْيِن أَْربَِعيَن ُمَكرا

اٍت، فَفِيهَا َخْمسَ  ةُ َدَراِهَم، َونَْحُن ََل نُْنِكُر أَنا فِي أَْربَِعيَن ِدْرهًَما ]َزائًِدا[ ِدْرهٌَم، َولَْيَس َمرا

ةَ لَهُْم فِي َكاِة َعْن أَقَلا ِمْن أَْربَِعيَن َزائَِدةً َعلَى اْلِمائَتَْيِن فَََل ُحجا  ه..فِي هََذا اْلَخبَِر إْسقَاطُ الزا

دِّ ■  ْحَمِن أَنا أَبَا بَْكٍر الصِّ ِ الرا هَهُ إلَى اْلبَْحَرْيِن " بِْسِم َّللاا ا َوجا يَق َكتََب لَهُ هََذا اْلِكتَاَب لَما

 ِ َدقَِة الاتِي فََرَض َرُسوُل َّللاا ِحيِم، هَِذِه فَِريَضةُ الصا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -الرا " فََذَكَر  -َصلاى َّللاا

قَِة »اْلَحِديَث َوفِيِه  ُرْبُع ُعْشِرهَا فَإِْن لَْم تَُكْن إَلا تِْسِعيَن َوِمائَةً فَلَْيَس فِيهَا َشْيٌء، َوفِي الرِّ

 « .إَلا أَْن يََشاَء َربُّهَا

ِ قال المؤلف: ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَأَْوَجَب َرُسوُل َّللاا قَبَِة، َوِهَي  -َصلاى َّللاا َدقَةَ فِي الرا الصا

ُعُموًما لَْم يَُخصا ِمْن َذلَِك َشْيئًا إَلا َما َكاَن أَقَلا ِمْن َخْمِس أََواٍق؛  اْلَوِرُق، ُرْبُع اْلُعْشرِ 

َكاِة فِيِه؛ فَََل يَُجوُز تَْخِصيُص َشْيٍء ِمْنهُ أَْصًَل  ِ  -فَبَقَِي َما َزاَد َعلَى ُوُجوِب الزا َوبِاَّلَلا

 تََعالَى التاْوفِيُق.

ِ  أَنا »َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوَل َّللاا هَهُ إلَى  -أََمَرهُ  -َصلاى َّللاا ِحيَن َوجا

أَْن ََل يَأُْخَذ ِمْن اْلُكُسوِر َشْيئًا، إَذا بَلََغ اْلَوِرُق ِمائَتَْي ِدْرهٍَم َخْمَسةَ َدَراِهَم، َوََل  -اْليََمِن 

ا َزاَد َحتاى يَْبلَُغ أَْربَِعي ضعيف() ُسلَْيَماَن ْبِن َداُود اْلَجَزِريِّ َساقِطٌ «)َن ِدْرهًَمايَأُْخُذ ِمما

 ُمْطَرٌح بِإِْجَماٍع (

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب َعْن النابِيِّ ■  ، »أَناهُ قَاَل لَهُ:  -َصلاى َّللاا يَا َعلِيُّ

بُِل َوالشااُء فَََل، َولَِكْن أََما َعلِْمَت أَنِّي َعفَْوُت َعْن َصَدقَِة  ا اْلبَقَُر َواْْلِ قِيِق، فَأَما اْلَخْيِل، َوالرا

هَاتُوا ُرْبَع اْلُعْشِر ِمْن ُكلِّ ِمائَتَْي ِدْرهٍَم َخْمَسةُ َدَراِهَم، َوِمْن ُكلِّ ِعْشِريَن ِدينَاًرا نِْصُف 

ُحوَل َعلَْيهَا اْلَحْوُل، فَإَِذا َحاَل َعلَْيهَا اْلَحْوُل ِدينَاٍر؛ َولَْيَس فِي ِمائَتَْي ِدْرهٍَم َشْيٌء َحتاى يَ 

ضعيف()الحسن بن «)فَفِيهَا َخْمَسةُ َدَراِهَم، فََما َزاَد فَفِي ُكلِّ أَْربَِعيَن ِدْرهًَما ِدْرهَمٌ 
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 عمارة ساقط مطروح بإجماع(

ْي ِدْرهٍَم فَفِيهَا َخْمَسةُ َدَراِهَم، َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ َعْن َعلِيٍّ قَاَل: إَذا بَلََغْت ِمائَتَ ■ 

َوإِْن نَقََص ِمْن اْلِمائَتَْيِن فَلَْيَس فِيِه َشْيٌء .)وهو قول عمر بن الخطاب رضى َّللا 

 عنهما(

« ■ ِ َدقَِة نُْسَخةَ ِكتَاِب َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن اْبِن ِشهَاٍب فِي الصا فِي  -َصلاى َّللاا

دَ  ِ ْبِن ُعَمَر، فََوَعْيتُهَا الصا قَِة، َوِهَي ِعْنَد آِل ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب، أَْقَرأَنِيهَا َسالُِم ْبُن َعْبِد َّللاا

بِِل، فَقَاَل فَإَِذا َكانَْت إْحَدى َوِعْشِريَن َوِمائَةً فَفِيهَا ثَََلُث  َعلَى َوْجِههَا فََذَكَر َصَدقَةَ اْْلِ

لَْيَس فِي اْلَوِرِق َصَدقَةٌ َحتاى »ثُما قَاَل: « ى تَْبلَُغ تِْسًعا َوِعْشِريَن َوِمائَةً بَنَاِت لَبُوٍن َحتا 

تَْبلَُغ ِمائَتَْي ِدْرهٍَم، فَإَِذا بَلََغْت ِمائَتَْي ِدْرهٍَم فَفِيهَا َخْمَسةُ َدَراِهَم، ثُما فِي أَْربَِعيَن َزاَدْت 

 يف مرسل(.)ضع« َعلَى ِمائَتَْي ِدْرهٍَم ِدْرهَمٌ 

َعْن اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ قَاَل: َكتََب ُعَمُر إلَى أَبِي ُموَسى: فِيَما َزاَد َعلَى اْلِمائَتَْيِن فَفِي ■ 

ُكلِّ أَْربَِعيَن ِدْرهًَما ِدْرهٌَم.)ضعيف() َواْلَحَسُن لَْم يُولَْد إَلا لَِسنَتَْيِن بَاقِيَتَْيِن ِمْن ِخََلفَِة 

 ُعَمَر(

ِم ْبِن َضْمَرةَ َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: فِي ِمائَتَْي ِدْرهٍَم َخْمَسةُ َدَراِهَم؛ َعْن َعاصِ ■ 

 فََما َزاَد فَبِِحَساِب َذلَِك.

 َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: َما َزاَد َعلَى اْلِمائَتَْيِن فَبِاْلِحَساب.■ 

َهِب[  ]َزَكاةُ الذَّ

 999َكاةَ فِي أَقَلَّ ِمْن أَْربَِعيَن ِمْثقَاًَل ِمْن الذََّهِب[م]َمْسأَلَةٌ ََل زَ 

 -أقوال الفقهاء:

ْرِف الاِذي ََل يَُخالِطُهُ َشْيٌء بَِوْزِن ■ ََل َزَكاةَ فِي أَقَلا ِمْن أَْربَِعيَن ِمْثقَاًَل ِمْن الذاهَِب الصِّ

َكَما َذَكْرنَا  -َوَمُصوُغهُ، فَإَِذا بَلََغ أَْربَِعيَن ِمْثقَاًَل َمكاةَ، َسَواٌء: َمْسُكوُكهُ، َوُحلِيُّهُ، َونِقَاُرهُ 

 َوأَتَما فِي ِمْلِك اْلُمْسلِِم اْلَواِحِد َعاًما قََمِري ًا ُمتاِصًَل فَفِيِه ُرْبُع ُعْشِرِه، َوهَُو ِمْثقَاٌل، َوهََكَذا -

يَاَدِة َعلَى َذلَِك إَذا أَتَما  أَْربَِعيَن ِمْثقَاًَل أُْخَرى َوبَقِيَْت َعاًما َكاِمًَل  فِي ُكلِّ َعاٍم، َوفِي الزِّ

يَاَدِة َشْيٌء  ِدينَاٌر آَخُر، َوهََكَذا أَبًَدا فِي ُكلِّ أَْربَِعيَن ِدينَاًرا َزائَِدةً ِدينَاٌر، َولَْيَس فِي الزِّ

هُ َزائٌِد َحتاى تَتِما أَْربَِعيَن ِدينَاًرا؟ فَإِْن َكاَن الذاهَُب ُخلِطَ  لَْم يَُغياْر لَْونُهُ أَْو َرَزانَتُهُ أَْو َحدُّ

َي. َوإَِلا فَََل.  َسقَطَ ُحْكُم اْلَخْلِط؛ فَإِْن َكاَن فِيَما بَقَِي اْلَعَدُد اْلَمْذُكوُر ُزكِّ

 فَََل َزَكاةَ فِيِه. -َما قَلا أَْو َكثَُر  -فَإِْن نَقََص ِمْن اْلَعَدِد اْلَمْذُكوِر 

لِّ أَْربَِعيَن ِدينَاًرا ِدينَاًرا، َوَما نَقََص فَبِِحَساِب َذلَِك، َحتاى تَْبلَُغ ِعْشِريَن يؤخذ ِمْن كُ ■ 

 ِدينَاًرا؛ فَإِْن نَقََصْت ثُلَُث ِدينَاٍر فََلشئ فيها.)عمر بن عبد العزيز(

يَْت، َوإَِلا فَ ■  ََل، َوقَاَل: إْن َكاَن فِي إْن نَقََصْت نُْقَصانًا تَُجوُز بِِه َجَواَز اْلُمَواَزنَِة ُزكِّ

نَانِيَر بَِوْزنِهَا.)مالك( نَانِيِر الذاهَِب َوُحلِيِّ الذاهَِب َخْلطٌ َزكاى الدا  الدا

ََل يَُزكاى إَلا َما فََضَل َعْن اْلَخْلِط ِمْن الذاهَِب اْلَمْحِض، َوََل يَُزكاى َما نَقََص َعْن ■ 

 َكثَُر.)الشافعي(ِعْشِريَن ِدينَاًرا؛ َوََل بَِما 
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يَاَدةُ ■  َكاةُ فِي ِعْشِريَن ِدينَاًرا نِْصُف ِدينَاٍر، فَإِْن َزاَدْت فَََل َصَدقَةَ فِيهَا َحتاى تَْبلَُغ الزِّ الزا

أَْربََعةَ َدنَانِيَر، فَإَِذا َزاَدْت أَْربََعةَ َدنَانِيَر فَفِيهَا ُرْبُع ُعْشِرهَا، َوهََكَذا أَبًَدا.)أبو حنيفة 

 صحابه(وأ

 فَفِيِه ُرْبُع ُعْشِرِه.)مالك والشافعي( -قَلا أَْو َكثَُر  -َما َزاَد ■ 

يَاَدةُ ِعْشِريَن ِدينَاًرا َوهََكَذا أَبًَدا.)بعض التابعين(■   ََل َزَكاةَ فِيَما َزاَد َحتاى تَْبلَُغ الزِّ

َكاةَ إناَما تَِجُب فِي الذاهَِب بِاْلقِيَمِة.)الزه■  ري وعطاء وسليمان بن حرب ورجع أَنا الزا

 عطاء عن ذلك(

لَْيَس فِي الذاهَِب َصَدقَةٌ َحتاى يَْبلَُغ َصْرفُهَا ِمائَتَْي ِدْرهٍَم، فَإَِذا بَلََغ َصْرفُهَا ِمائَتَْي ِدْرهٍَم ■

هًَما ِدْرهٌَم، َحتاى تَْبلَُغ فَفِيهَا َخْمَسةُ َدَراِهَم، ثُما فِي ُكلِّ َشْيٍء ِمْنهَا يَْبلُُغ َصْرفُهُ أَْربَِعيَن ِدرْ 

أَْربَِعيَن ِدينَاًرا، فَفِيهَا ِدينَاٌر، ثُما َما َزاَد َعلَى َذلَِك ِمْن الذاهَِب فَفِي َصْرِف ُكلِّ أَْربَِعيَن 

 ِدْرهًَما ِدْرهٌَم، َوفِي ُكلِّ أَْربَِعيَن ِدينَاًرا ِدينَاٌر.)الزهري(

تاى يَْبلَُغ ِعْشِريَن ِدينَاًرا؛ فَإَِذا بَلََغ ِعْشِريَن ِدينَاًرا فَفِيهَا ََل يَُكوُن فِي َماِل َزَكاٍة حَ ■ 

نِْصُف ِدينَاٍر، ثُما فِي ُكلِّ أَْربََعِة َدنَانِيَر يَِزيُدهَا اْلَماُل ِدْرهٌَم، َحتاى يَْبلَُغ اْلَماُل أَْربَِعيَن 

 عطاء وعمرو بن دينار والحكم بن عتيبة(ِدينَاًرا، فَفِي ُكلِّ أَْربَِعيَن ِدينَاًرا ِدينَاٌر.)

ا َكاَن بَْعَد َذلَِك بِِحيٍن قُْلُت لَِعطَاٍء: لَْو َكاَن لَِرُجٍل تِْسَعةَ َعَشَر ■  قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج: فَلَما

ْرُف اْثنَا َعَشَر أَْو ثَََلثَةَ َعَشَر بِِدينَاٍر، فِيهَا َصَدقَ  ةٌ.؟ قَاَل: ِدينَاًرا لَْيَس لَهُ َغْيُرهَا َوالصا

نََعْم، إَذا َكانَْت لَْو ُصِرفَْت بَلََغْت ِمائَتَْي ِدْرهٍَم؛ إناَما َكانَْت إْذ َذلَِك اْلَوِرَق َولَْم يَُكْن َذهٌَب 

. 

ا َمْن قَاَل: لَْم يَُكْن يَْوَمئٍِذ َذهٌَب ⊙ ُ َعزا َوَجلا -قال المؤلف: أَما : فََخطَأٌ، َكْيَف هََذا؟ َوَّللَاا

ِ{ ]التوبة: يَقُو ةَ َوَل يُْنفِقُونَهَا فِي َسبِيِل َّللاا [ . ٣٤ُل: }َوالاِذيَن يَْكنُِزوَن الذاهََب َواْلفِضا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َواْْلَْخبَاُر َعْن َرُسوِل َّللاا ا،  -َصلاى َّللاا فِي َكْوِن الذاهَِب ِعْنَدهُْم َكثِيَرةٌ ِجد ً

ََلُم َعلَْيِه ال -َكقَْولِِه  نَاثِهَا: »-سا تِي َحََلٌل ِْلِ َعلَْيِه  -َواتَِّخاُذهُ « الذاهَُب َحَراٌم َعلَى ُذُكوِر أُما

ََلُم  َكاِة فِي الذاهَِب بِقِيَمِة  -السا َخاتًَما ِمْن َذهٍَب ثُما َرَمى بِِه، َوَغْيُر َذلَِك َكثِيٌر َوإِيَجاُب الزا

ِة قَْوٌل ََل َدلِيَل َعلَ  تِِه ِمْن نَصٍّ َوََل إْجَماٍع.اْلفِضا  ى ِصحا

فِي ِعْشِريَن ِمْثقَاًَل نِْصُف ِمْثقَاٍل؛ َوفِي أَْربَِعيَن ِمْثقَاًَل ِمْثقَاٌل.)الشعبي والحسن ■ 

 والنخعي وابن سيرين(

 لَْيَس فِي أَقَلا ِمْن أَْربَِعيَن ِدينَاًرا َشْيٌء.)الحسن البصري(■ 

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ أَبِي ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -هَُرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاا َمْن »فََذَكَر اْلَحِديَث؛ َوفِيِه:  -َصلاى َّللاا

ةٌ لَْم يَُؤدِّ َما فِيهَا ُجِعلَْت لَهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة َصفَائَِح ِمْن نَاٍر فَُوِضَعْت  َكانَْت لَهُ َذهٌَب أَْو فِضا

 صحيح(«)ِرِه َوَجْبهَتِِه، َحتاى يُْقَضى بَْيَن النااِس، ثُما يََرى َسبِيلَهُ َعلَى َجْنبِِه َوظَهْ 

ُ َعلَْيِه  -َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ، َواْلَحاِرِث اِْلَْعَوِر َعْن َعلِيٍّ َعْن النَّبِيِّ ■  َصلَّى َّللاَّ

لََك  -يَْعنِي فِي الذََّهِب  -َحتَّى يَُكوَن  َولَْيَس َعلَْيَك َشْيءٌ » -فََذَكَر َكََلًما، َوفِيِه  -َوَسلََّم 

فَإَِذا َكاَن لََك ِعْشُروَن ِدينَاًرا َوَحاَل َعلَْيَها اْلَحْوُل فَفِيَها نِْصُف ِدينَاٍر،  ِعْشُروَن ِدينَاًرا
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ْو َرفََعهُ إلَى قَاَل: ََل أَْدِري، أََعلِيٌّ يَقُوُل " بِِحَساِب َذلَِك، " أَ « . فََما َزاَد فَبِِحَساِب َذلِكَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيِّ   ؟-َصلَّى َّللاَّ

قال المؤلف بعد أن ضعف الحديث: ثُمَّ اْستَْدَرْكنَا فََرأَْينَا أَنَّ َحِديَث َجِريِر ْبِن َحاِزٍم 

ْمَرةَ، أَْو أَبَا ُمْسنٌَد َصِحيٌح ََل يَُجوُز ِخََلفُهُ َوأَنَّ اَِلْعتََِلَل فِيِه بِأَنَّ َعاِصَم ْبَن ضَ 

: ُهَو الظَّنُّ اْلبَاِطُل الَِّذي ََل -إِْسَحاَق، أَْو َجِريًرا َخلَطَ إْسنَاَد اْلَحاِرِث بِإِْرَساِل َعاِصٍم 

ْرَساِل َمْن أَْرَسلَهُ؛ َوََل لَِشكِّ  يَُجوُز، َوَما َعلَْينَا ِمْن ُمَشاَرَكِة اْلَحاِرِث لَِعاِصٍم، َوََل ِْلِ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.)صحيح  -ِه َشْيٌء َوَجِريٌر ثِقَةٌ؛ فَاِْلَْخُذ بَِما أَْسنََدهُ ََلِزٌم ُزَهْيٍر فِي َوبِاّلَلَّ

 وهو قول المؤلف في المسألة(

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ َعْن َعلِيٍّ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاا : -َصلاى َّللاا

 )ضعيف()فيه الحسن بن عمارة(« ِعْشِريَن ِدينَاًرا نِْصُف ِدينَارٍ  َوِمْن ُكلِّ »

ِه َعْن النابِيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ قَاَل:  -َصلاى َّللاا

أَقَلا ِمْن ِمائَتَْي ِدْرهٍَم لَْيَس فِي أَقَلا ِمْن ِعْشِريَن ِمْثقَاًَل ِمْن الذاهَِب َوََل فِي »

 ضعيف() صحيفة مرسلة َوَرَواهُ أَْيًضا اْبُن أَبِي لَْيلَى َوهَُو َسيُِّئ اْلِحْفِظ(«)َصَدقَةٌ 

ْحَمِن اْْلَْنَصاِريِّ ■  ِد ْبِن َعْبِد الرا ِ »َعْن ُمَحما ُ َعلَْيِه  -أَنا فِي ِكتَاِب َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

َدقَِة أَنا الذاهََب ََل يُْؤَخُذ ِمْنهَا َشْيٌء َحتاى تَْبلَُغ ِعْشِريَن وَ  -َوَسلاَم  فِي ِكتَاِب ُعَمَر فِي الصا

 « .ِدينَاًرا، فَإَِذا بَلََغ ِعْشِريَن ِدينَاًرا فَفِيِه نِْصُف ِدينَارٍ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َعائَِشةَ َعْن النابِيِّ ■  فِي ِعْشِريَن ِدينَاًرا  إنا : »-َصلاى َّللاا

َكاةَ  ِ ْبُن َواقٍِد َمْجهُوٌل(«)الزا  ضعيف() فََعْبُد َّللاا

َدقَاِت، فَأََمَرنِي أَْن آُخَذ ِمْن ُكلِّ ِعْشِريَن ِدينَاًرا نِْصَف ■  نِي ُعَمُر الصا َعْن أَنٍَس قَاَل: َوَلا

ِه ِدْرهٌَم.)ضعيف() َراِويَهُ يَْحيَى ْبُن أَيُّوَب، َوهَُو ِدينَاٍر، فََما َزاَد فَبَلََغ أَْربََعةَ َدنَانِيَر فَفِي

 َضِعيٌف(

َعْن أَنَِس ْبِن ِسيِريَن قَاَل: بََعثَنِي أَنَُس ْبُن َمالٍِك َعلَى اْْلَبِلَِة فَأَْخَرَج إلَيا ِكتَابًا ِمْن ■ 

ِة  ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب " ُخْذ ِمْن اْلُمْسلِِميَن ِمْن ُكلِّ أَْربَِعينَ  ما ِدْرهًَما ِدْرهًَما َوِمْن أَْهِل الذِّ

ةَ لَهُ ِمْن ُكلِّ َعَشَرِة َدَراِهَم ِدْرهًَما  ْن ََل ِذما ِمْن ُكلِّ ِعْشِريَن ِدْرهًَما ِدْرهًَما َوِمما

 .)صحيح(

َشْيٌء، َوفِي َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ َعْن َعلِيٍّ قَاَل: لَْيَس فِي أَقَلا ِمْن ِعْشِريَن ِدينَاًرا ■ 

 ِعْشِريَن ِدينَاًرا نِْصُف ِدينَاٍر، َوفِي أَْربَِعيَن ِدينَاًرا ِدينَاٌر.)صحيح(

ِ ْبِن َمْسُعوٍد َطْوٌق فِيِه ِعْشُروَن ِمْثقَاًَل ■  َعْن إْبَراِهيَم الناَخِعيِّ قَاَل: َكاَن َِلْمَرأَِة َعْبِد َّللاا

 َدَراِهَم.)ضعيف مرسل( فَأََمَرهَا أَْن تُْخِرَج َعْنهُ َخْمَسةَ 

ِة[م َكاِة فِي ُحلِيِّ الذََّهِب َواْلفِضَّ  999]َمْسأَلَةٌ الزَّ

ِة َوالذاهَِب إَذا بَلََغ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما اْلِمْقَداَر الاِذي َذَكْرنَا  َكاةُ َواِجبَةٌ فِي ُحلِيِّ اْلفِضا َوالزا

َكاِة َوََل أَْن َوأَتَما ِعْنَد َمالِِكِه َعاًما قََمِري ًا ِة فِي الزا . َوََل يَُجوُز أَْن يُْجَمَع بَْيَن الذاهَِب َواْلفِضا

يَْخُرَج أََحُدهَُما َعْن اآْلَخِر َوََل قِيَمتُهَُما فِي َعْرٍض أَْصًَل، َوَسَواٌء َكاَن ُحلِيا اْمَرأٍَة أَْو 

ْيِف َواْلُمْصحَ  ِف َواْلَخاتَِم َوُكلِّ َمُصوِغ ِمْنهَُما َحلا اتَِّخاُذهُ أَْو ُحلِيا َرُجٍل، َوَكَذلَِك ِحْليَةُ السا
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َكاِة فِي اْلُحلِيِّ بِآثَاٍر َواِهيٍَة، ََل َوْجهَ لَِِلْشتَِغاِل بِهَا..  .. َواْحتَجا َمْن َرأَى إيَجاَب الزا لَْم يَِحلا

.. َولَِكْن لَِما َصحا َعْن َرُسوِل لَْو لَْم يَُكْن إَلا هَِذِه اآْلثَاُر لََما قُْلنَا بُِوُجوِب ال َكاِة فِي اْلُحلِيِّ زا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا قَِة ُرْبُع اْلُعْشرِ » -َصلاى َّللاا َولَْيَس فِيَما ُدوَن َخْمِس أََواٍق « »فِي الرِّ

َوَكاَن اْلُحلِيُّ َوِرقًا َوَجَب « اِهمَ ِمْن اْلَوِرِق َصَدقَةٌ فَإَِذا بَلََغ ِمائَتَْي ِدْرهٍَم فَفِيهَا َخْمَسةُ َدرَ 

 ِ ا الذاهَُب فَقَْد َصحا َعْن َرُسوِل َّللاا ِحيَحْيِن، َوأَما َكاِة، لُِعُموِم هََذْيِن اْْلَثََرْيِن الصا  فِيِه َحقُّ الزا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َلا ُجِعَل لَهُ يَْوَم َما ِمْن َصاِحِب َذهٍَب ََل يَُؤدِّي َما فِيهَا إ» -َصلاى َّللاا

، َوإِناَما « اْلقِيَاَمِة َصفَائُِح ِمْن نَاٍر يُْكَوى بِهَا َكاةُ فِي ُكلِّ َذهٍَب بِهََذا الناصِّ فََوَجبَْت الزا

ْن ََل بَيَاَن فِي هََذا الناصِّ بِإِيَجابِهَا فِيِه؛ َوهَُو اْلَعَدُد َوا َكاةُ ِمْن الذاهَِب َعما ْلَوْقُت، تَْسقُطُ الزا

ِة ُكلِّهَا  ْجَماِع اْْلُما ََلةُ َوالساََلُم  -َعلَى أَناهُ  -بََِل ِخََلٍف ِمْنهَا أَْصًَل  -ِْلِ لَْم  -َعلَْيِه الصا

ا َصحا َذلَِك  َماِن، فَلَما َكاةَ فِي ُكلِّ َعَدٍد ِمْن الذاهَِب، َوََل فِي ُكلِّ َوْقٍت ِمْن الزا يُوِجْب الزا

ِ َولَْم يَأْ  ُ َعلَْيِه  -ِت نَصٌّ فِي اْلَعَدِد َواْلَوْقِت َوَجَب أَْن ََل يَُضاَف إلَى َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

َعلَْيِه  -إَلا َما َصحا َعْنهُ بِنَْقِل آَحاٍد أَْو بِنَْقِل إْجَماٍع؛ َولَْم يَأِْت إْجَماٌع قَطُّ بِأَناهُ  -َوَسلاَم 

ََلُم  ََلةُ َوالسا لَْم يُِرْد إَلا بَْعَض أَْحَواِل الذاهَِب َوِصفَاتِِه، فَلَْم يَُجْز تَْخِصيُص َشْيٍء  -الصا

 ِمْن َذلَِك بَِغْيِر نَصٍّ َوََل إْجَماٍع..

 -أقوال الفقهاء:

ِة.)أبو حنيفة ، َوهَُو قَْوُل ُمَجاِهٍد، َوَعطَاٍء، ■  َكاة فِي ُحلِيِّ الذاهَِب َواْلفِضا تجب الزا

اٍد، َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َوطَا ِ ْبِن َشدا ُوٍس، َوَجابِِر ْبِن َزْيٍد، َوَمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َوَعْبِد َّللاا

َوَسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر، َوَذرٍّ اْلهَْمَدانِيِّ َواْبِن ِسيِريَن، َواْستََحباهُ اْلَحَسُن ، والزهري و اْبِن 

(ُشْبُرَمةَ، َواْْلَْوَزاِعيِّ   ، َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ

هُ لِنَِسائِِه فَََل َزَكاةَ فِي َشْيءٍ ■   إْن َكاَن اْلُحلِيُّ َِلْمَرأٍَة تَْلبَُسهُ أَْو تُْكِريِه أَْو َكاَن لَِرُجٍل يَُعدُّ

َكاةُ َوََل َزَكاةَ َعلَى الرا  هُ لِنَْفِسِه ِعداةً فَفِيِه الزا ُجِل فِي ِحْليَِة ِمْنهُ، فَإِْن َكاَن لَِرُجٍل يَُعدُّ

 الساْيِف، َواْلِمْنطَقَِة، اْلُمْصَحِف، َواْلَخاتَِم.)مالك(

َكاةَ إناَما َسقَطَْت َعْن اْلُحلِيِّ ⊙ وا فِي َذلَِك بِأَنا الزا قال المؤلف: َواْلَعَجُب أَناهُْم اْحتَجُّ

، َوَكَذلَِك َعنْ  اْلِمْنطَقَِة، َوالساْيِف، َوِحْليَِة اْلُمْصَحِف،  اْلُمتاَخِذ لِلنَِّساِء ِْلَناهُ ُمبَاٌح لَهُنا

َراهِ  َجاِل، فََكاَن هََذا اَِلْحتَِجاُج َعَجبًا َولَقَْد َعلَِم ُكلُّ ُمْسلٍِم أَنا الدانَانِيَر َوالدا َم َواْلَخاتَِم لِلرِّ

ِة  جَ -َونِقَاَر الذاهَِب َواْلفِضا اِل َوالنَِّساِء فَيَْنبَِغي َعلَى هََذا أَْن : ُمبَاٌح اتَِّخاُذ ُكلِّ َذلَِك لِلرِّ

َكاةُ َعْن ُكلِّ َذلَِك.. فَإِْن قَالُوا: إناهُ يُْشبِهُ َمتَاَع اْلبَْيِت الاِذي ََل َزَكاةَ فِيِه ِمْن  تَْسقَُط الزا

ْحتُُموهَا  إنْ  -الثِّيَاِب َونَْحِوهَا؟ قُْلنَا لَهُْم: فَأَْسقِطُوا بِهَِذِه اْلِعلاِة نَْفِسهَا  َكاةَ َعْن  -َصحا الزا

نِيِّ َواْلَحْمِل َوالطاْحِن، َوَعْن اْلبَقَِر اْلُمتاَخَذِة لِْلَحْرِث.. ُكوِب َوالسا بِِل اْلُمتاَخَذِة لِلرُّ  اْْلِ

، َوَعْمَرةَ بِْنتِ ■  ْعبِيِّ ٍة.)الشافعي َوهَُو قَْوُل الشا َعْبِد  ََل َزَكاةَ فِي ُحلِيِّ َذهٍَب، أَْو فِضا

؛ َوُرِوَي أَْيًضا َعْن طَاُوٍس، َواْلَحَسِن، َوَسِعيِد ْبِن  ِد ْبِن َعلِيٍّ ْحَمِن، َوأَبِي َجْعفٍَر ُمَحما الرا

 اْلُمَسيِِّب.

ةً لَْم يََرهَا( َكاةَ، َوَمرا ةً َرأَى فِيِه الزا ، فََمرا  َواْختَلََف فِيِه قَْوُل ُسْفيَاَن الثاْوِريِّ

َكاةَ َعْن اْلُحلِيِّ َوَعْن قال المؤلف: وَ ⊙ ا الشاافِِعيُّ فَإِناهُ َعلاَل َذلَِك بِالناَماِء. فَأَْسقَطَ الزا أَما
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َوائِِم، َوهََذا تَْعلِيٌل فَاِسٌد؛ ِْلَناهُ لَْم يَأِْت بِِه قُْرآٌن َوََل سُ  بِِل؛ َواْلبَقَِر َواْلَغنَِم َغْيِر السا ناةٌ َوََل اْْلِ

َكاةَ إْجَماٌع َوََل   نَظٌَر َصِحيٌح؛ َوقَْد َعلِْمنَا أَنا الثَِّماَر َواْلُخَضَر تَْنِمي، َوهَُو ََل يََرى الزا

َراِهُم ََل تَْنِمي إَذا  َكاةَ فِيهَا َوالدا بِِل، َوَعَمُل اْلبَقَِر يَْنِمي، َوهَُو ََل يََرى الزا فِيهَا َوِكَراُء اْْلِ

َكاةَ فِيهَا، َواْلُحلِيُّ يَْنِمي ِكَراُقهُ َوقِيَمتُهُ..بَقِيَْت ِعْنَد َمالِِكهَا، َوهُ   َو يََرى الزا

َما َكاَن ِمْن ُحلِيٍّ يُْلبَُس َويَُعاُر فَََل َزَكاةَ فِيِه، َوَما َكاَن ِمْن ُحلِيٍّ اُتُِّخَذ لِيُْحَرَز ِمْن ■ 

َكاةُ.)الليث( َكاِة فَفِيِه الزا  الزا

َكاةُ، قال المؤلف: ََل يَْخلُو ُحلِ ⊙ َكاةُ أَْو ََل تَُكوَن فِيِه الزا يُّ النَِّساِء ِمْن أَْن تَُكوَن فِيِه الزا

َكاةُ َوإِْن َكاَن ََل َزَكاةَ فِيِه فََما َعلِْمنَا َعلَى َمنْ  َكاةُ فَفِي ُكلِّ َحالٍّ فِيِه الزا  فَإِْن َكانَْت فِيِه الزا

َكاِة َزَكاةً َولَْو َكاَن هََذا لََوَجَب َعلَى َمْن اْشتََرى اتاَخَذ َما ََل َزَكاةَ فِيِه لِيُْحِرَزهُ  ِمْن الزا

يَهَا، َوهَُو ََل يَقُوُل بِهََذا. َكاِة أَْن يَُزكِّ  بَِدَراِهِمِه َداًرا أَْو َضْيَعةً لِيُْحِرَزهَا ِمْن الزا

ٍة َوََل ■  ٍض َوََل فِي ِمْنطَقٍَة ُمَحَلا فِي َسْيٍف ُمَحل ًى.)النخعي  ََل َزَكاةَ فِي قََدٍح ُمفَضا

 وعطاء(

 الجمع بين الذهب والفضة في الزكاة:☆

ََل يَُضمُّ َذهٌَب إلَى َوِرٍق أَْصًَل؛ ََل بِقِيَمٍة َوََل َعلَى اْْلَْجَزاِء، فََمْن ِعْنَدهُ ِمائَتَا ِدْرهٍَم ■ 

َعلَْيِه فِيِهَما، فَإِْن َكُمَل أََحُدهَُما نَِصابًا َغْيُر َحباٍة َوِعْشُروَن ِدينَاًرا َغْيُر َحباٍة فَََل َزَكاةَ 

 ، ، َوالشاافِِعيُّ َزكااهُ َولَْم يَُزكِّ اآْلَخَر.)المؤلف واْبُن أَبِي لَْيلَى؛ َوَشِريٌك؛ َواْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ

 َوأَبُو ُسلَْيَمان(

َراِهِم َوالدانَانِيِر مَ ■ ا إَذا َحِسبَهَُما َعلَى أَنا ُكلا ِدينَاٍر يجمع بينهما فَمْن َكاَن َمَعهُ ِمْن الدا

َزكاى اْلَجِميَع  -بِإَِزاِء َعَشَرِة َدَراِهَم فَاْجتََمَع ِمْن َذلَِك ِعْشُروَن ِدينَاًرا أَْو ِمائَتَا ِدْرهٍَم 

َشَرةُ َدَراِهَم َوتِْسَعةَ َزَكاةً َواِحَدةً، ِمْثَل أَْن يَُكوَن لَهُ ِدينَاٌر َوِمائَةٌ َوتِْسُعوَن ِدْرهًَما، أَْو عَ 

َعَشَر ِدينَاًرا أَْو َعَشَرةُ َدنَانِيَر َوِمائَةُ ِدْرهٍَم .)مالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وهو 

 قول أبي حنيفة اْلول ثم رجع عنه(

َن ِدينَاًرا أَْو ِمائَتَْي يُْجَمُع بَْينَهَُما بِاْلقِيَمِة، فَإَِذا بَلََغ قِيَمةُ َما ِعْنَدهُ ِمْنهَُما َجِميًعا ِعْشِري■ 

َكاةُ، َوإَِلا فَََل.)ألو حنيفة فَيََرى َعلَى َمْن ِعْنَدهُ ِدينَاٌر َواِحٌد يَُساِوي   -ِدْرهٍَم فََعلَْيِه الزا

َكاةَ َواِجبَةٌ -ِمائَتَْي ِدْرهٍَم َغْيَر ِدْرهٍَم َوِعْنَدهُ ِدْرهٌَم َواِحٌد  -لَِغََلِء الذاهَِب  َعلَْيِه،  : أَنا الزا

 -ََل تَُساِوي ِدينَاًرا  -َولَْم يََر َعلَى َمْن ِعْنَدهُ تِْسَعةَ َعَشَر ِدينَاًرا َوِمائَتَْي ِدْرهٍَم َغْيَر ِدْرهٍَم 

 َزَكاةً(

قال المؤلف: َواْحتَجا َمْن َرأَى اْلَجْمَع بَْينَهَُما بِأَناهَُما أَْثَماُن اْْلَْشيَاِء ،فَيُقَاُل لَهُ: ⊙

ْأِي اْلفَاِسِد ، َواْْلَْشيَاُء ُكلُّهَا قَْد يُبَاُع َوالْ  هَا َعلَى هََذا الرا فُلُوُس قَْد تَُكوُن أَْثَمانًا أَْيًضا، فََزكِّ

ا  بَْعُضهَا بِبَْعٍض، فَتَُكوُن أَْثَمانًا، فََزكِّ اْلُعُروَض بِهَِذِه اْلِعلاِة َوأَْيًضا: فََمْن لَُكْم بِأَناهَُما لَما

تُنَا فِي أَناهُ ََل يَِحلُّ اْلَجْمُع بَْينَهَُما فِي َكانَ  َكاِة.. َوُحجا هَُما فِي الزا ا أَْثَمانًا لِِْلَْشيَاِء َوَجَب َضمُّ

 ِ َكاِة هَُو قَْوُل َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -الزا لَْيَس فِيَما ُدوَن َخْمِس أََواٍق ِمْن : »-َصلاى َّللاا

َكاةَ فِي أَقَلا ِمْن َخْمِس « َدقَةٌ اْلَوِرِق صَ  ِة قَْد أَْوَجَب الزا فََكاَن َمْن َجَمَع بَْيَن الذاهَِب، َواْلفِضا
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 ِ ٌد ِْلَْمِر َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أََواٍق َوهََذا ِخََلٌف ُمَجرا ُ  -َصلاى َّللاا َوَشْرٌع لَْم يَأَْذْن َّللاا

 تََعالَى بِِه..

 َراُج الذََّهِب َعْن اْلَوِرِق، َواْلَوِرِق َعْن الذََّهِب:إخْ  ☆

 يجوز ذلك.)مالك وأبو حنيفة(■

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن(■ افِِعيُّ  َل يجوز ذلك.)المؤلف ،والشا

⊙ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: َوبِِه نَأُْخُذ؛ ِْلَنا َرُسوَل َّللاا قَِة فِي الرِّ »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

ِ « ُرْبُع اْلُعْشِر، َوفِي ِمائَتَْي ِدْرهٍَم َخْمَسةُ َدَراِهمَ   -فََمْن أَْخَرَج َغْيَر َما أََمَر َرُسوُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ُسوَل فَقَْد أَطَاَع  -َصلاى َّللاا ِ. }َمْن يُِطِع الرا بِإِْخَراِجِه فَقَْد تََعداى ُحُدوَد َّللاا

َ{ النس ِ فَقَْد َظلََم نَْفَسهُ{ ]الطَلق: ٩٠اء َّللاا ا الذاهَُب ٥. }َوَمْن يَتََعدا ُحُدوَد َّللاا [ ..َوأَما

ةُ ُكلُّهَا ُمْجِمَعةٌ َعلَى أَناهُ إْن أَْخَرَج فِي َزَكاتِهَا الذاهََب( فَقَْد أَداى َما َعلَْيِه، َوَوافََق مَ  ا فَاْْلُما

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أََمَرهُ بِِه َرُسوُل َّللاا ةً َعْن َذهٍَب، أَْو  -َصلاى َّللاا َواْختَلَفُوا فِيَمْن أَْخَرَج فِضا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْرًضا َعْن أََحِدِهَما، أَْو َغْيَر َما َجاَء بِِه الناصُّ )َعْن َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

ِ ( فِيَما َعَداهَُما فَََل يَُجوُز أَْن يُ - ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ْنَسَب إلَى َرُسوِل َّللاا ُحْكًما  -َصلاى َّللاا

ِ تََعالَى التاْوفِيُق. -بَِغْيِر نَصٍّ َوََل إْجَماٍع   َوبِاَّلَلا

 -اِلحاديث واآلثار:

ِه ■  ِ  أَنا اْمَرأَةً َدَخلَْت َعلَى َرُسولِ »َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ َصلاى  -َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  يَن َزَكاةَ هََذا؟  -َّللاا َوفِي يَِدهَا َمَسَكتَاِن َغلِيَظتَاِن ِمْن َذهٍَب فَقَاَل لَهَا: أَتَُؤدِّ

ُ بِِهَما يَْوَم اْلقِيَاَمِة ِسَواَرْيِن ِمْن نَاٍر؟ فَأَلْ  َرِك َّللاا ِك أَْن يَُسوِّ قَْتهَُما، قَالَْت: ََل، قَاَل: أَيَُسرُّ

ِ َولَِرُسولِهِ   ضعيف()صحيفة منقطعة(«)َوقَالَْت: هَُما َّلِلا

أُمِّ َسلََمةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت ُكْنُت أَْلبَُس أَْوَضاًحا لِي ِمْن َذهٍَب، فَقُْلُت: يَا َرُسوَل »َعْن ■ 

ِ أََكْنٌز هَُو؟ قَاَل: َما بَلََغ أَْن تَُؤداى َزَكاتُهُ فَ  َي فَلَْيَس بَِكْنزٍ َّللاا ضعيف() َوَعتااٌب «)ُزكِّ

 َمْجهُوٌل(

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َقَالَْت َدَخَل َعلَيا َرُسوُل َّللاا فََرأَى  -َصلاى َّللاا

يَن َزَكاتَهُ؟ قُْلت: ََل، أَ  ُ تََعالَى، فَقَاَل: فِي يَِدي ِسَخابًا ِمْن َوِرٍق فَقَاَل: أَتَُؤدِّ ْو َما َشاَء َّللاا

 ضعيف() يَْحيَى ْبُن أَيُّوَب َضِعيٌف(«)هَُو َحْسبُِك ِمْن الناارِ 

؟ فَقَاَل لَهَا: إَذا بَلََغ ِمائَتَْيِن ■  ِ ْبِن َمْسُعوٍد: لِي ُحلِيٌّ َعْن َعْلقََمةَ قَاَل قَالَْت اْمَرأَةٌ لَِعْبِد َّللاا

َكاةُ.  فَفِيِه الزا

َ ■. يَن ُحلِياهُنا  َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب أَناهُ َكتََب إلَى أَبِي ُموَسى: ُمْر نَِساَء اْلُمْسلِِميَن يَُزكِّ

َكاِة ■  ِ ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص يَأُْمُر بِالزا َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه قَاَل: َكاَن َعْبُد َّللاا

 َونَِسائِِه. فِي ُحلِيِّ بَنَاتِهِ 

ِ ْبِن ُعَمَر أَناهُ َكاَن يَأُْمُرهُ بَِذلَِك ُكلا َعاٍم.■   َعْن َسالٍِم َعْن َعْبِد َّللاا

 َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: ََل بَأَْس بِلُْبِس اْلُحلِيِّ إَذا أُْعِطيت َزَكاتُهُ.■ 

.َوقَاَل َجابُِر ْبُن َعْبِد ■  ِ، َواْبُن ُعَمَر: ََل َزَكاةَ فِي اْلُحلِيِّ  َّللاا
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يِق؛ َوُرِوَي أَْيًضا َعْن َعائَِشةَ، َوهَُو  دِّ قال المؤلف: َوهَُو قَْوُل أَْسَماَء بِْنِت أَبِي بَْكٍر الصِّ

 َعْنهَُما َصِحيٌح.

ةٌ َواِحَدةٌ، ثُما ََل تَُعوُد فِيِه ■ َكاةَ فِيِه َمرا َكاةُ.عن أنس : إنا الزا  الزا

ْيِف ِمْن اْلُكنُوِز.■   َعْن أَبِي أَُماَمةَ اْلبَاِهلِيِّ َوَخالِِد ْبِن َمْعَداَن: أَنا ِحْليَةَ السا

 ■ ،ِ عن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد قَاَل: َرأَْيُت َعلَى َسْعِد ْبِن أَبِي َوقااٍص، َوطَْلَحةَ ْبِن ُعبَْيِد َّللاا

 )صحيح ، َوَصحا أَْيًضا َعْن اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب(َوُصهَْيٍب َخَواتِيَم َذهٍَب.

َتَفاد[  ]َزَكاة الأَمال الأُمسأ

َكاِة فِي ُكلِّ َماٍل يَُزكَّى ِحيَن يَْملُِكهُ اْلُمْسلُِم[م  999]َمْسأَلَةٌ إيَجاُب الزَّ

ْنَدهُ ِمْن ِجْنِسهَا َوإِْن اْختَلَطَْت قال ابن حزم: ُكلُّ فَائَِدٍة فَإِناَما تَُزكاى لَِحْولِهَا، ََل لَِحْوِل َما عِ 

َوَذلَِك ِمائَتَا ِدْرهٍَم ِمْن اْلَوِرِق أَْو  -َعلَْيِه اْْلَْحَواُل تَْفِسيُر َذلَِك: لَْو أَنا اْمَرأً َملََك نَِصابًا 

بِِل، أَْو َخْمِسيَن ِمْن اْلبَ  ثُما َملََك بَْعَد َذلَِك  -قَِر أَْربَِعيَن ِدينَاًرا ِمْن الذاهَِب، أَْو َخْمًسا ِمْن اْْلِ

ا َذَكْرنَا، أَْو  -قَِريبٍَة أَْو بَِعيَدٍة، إَلا أَناهَا قَْبَل تََماِم اْلَحْوِل  -بُِمداٍة  ِمْن ِجْنِس َما ِعْنَدهُ أَقَلا ِمما

إِْن َكاَن َما اْكتََسَب ََل يَُغيُِّر : فَ -َملََك أَْربَِعيَن َشاةً ثُما َملََك فِي اْلَحْوِل تََماَم ِمائٍَة َوِعْشِريَن 

َكاِة فَإِناهُ يَُضمُّ الاتِي َملََك إلَى َما َكاَن ِعْنَدهُ؛ ِْلَناهَا ََل تَُغيُِّر ُحْكَم  َما َما َكاَن َعلَْيِه ِمْن الزا

َكاِة، فَيَُزكاى َذلَِك لَِحْوِل الاتِي َكانَْت ِعْنَدهُ ثُما  يَْستَأْنُِف اْلَجِميَع َحْوًَل، فَإِْن  َكاَن َعلَْيِه ِمْن الزا

لَْم  اْستَفَاَد فِي َداِخِل اْلَحْوِل َما يَُغيُِّر اْلفَِريَضةَ فِيَما ِعْنَدهُ، إَلا أَنا تِْلَك اْلفَائَِدةَ لَْو اْنفََرَدتْ 

َكاةُ  ةً  -تَِجْب فِيهَا الزا َحاٍل، َوفِي َسائِِر َذلَِك  َعلَى ُكلِّ  -َولَْيَس َذلَِك إَلا فِي اْلَوِرِق َخاصا

: فَإِناهُ يَُزكِّي الاِذي ِعْنَدهُ َوْحَدهُ لِتََماِم َحْولِِه، َوَضما ِحينَئٍِذ الاِذي -فِي بَْعِض اْْلَْحَواِل 

ائَةُ َشاٍة َواْستَأْنََف بِاْلَجِميِع َحْوًَل؟ ِمْثُل: َمْن َكاَن ِعْنَدهُ مِ  -ََل قَْبَل َذلَِك  -اْستَفَاَد إلَْيِه 

ثََر، َوِعْشِريَن َشاةً ثُما اْستَفَاَد َشاةً فَأَْكثََر، أَْو َكاَن ِعْنَدهُ تِْسٌع َوتِْسُعوَن بَقََرةً فَأَفَاَد بَقََرةً فَأَكْ 

بِِل فَأَفَاَد َواِحَدةً فَأَْكثََر أَْو تِْسٌع َوَسْبُعوَن ِدينَاًرا فَأَفَ  اَد ِدينَاًرا أَْو َكاَن ِعْنَدهُ تِْسٌع ِمْن اْْلِ

تَْيِن فِ  ي فَأَْكثََر، ِْلَنا الاِذي يَْبقَى بَْعَد الاِذي َزكاى ََل َزَكاةَ فِيِه، َوََل يَُجوُز أَْن يَُزكاى َماٌل َمرا

ثُما َملََك فِي َداِخِل اْلَحْوِل نَِصابًا أَْيًضا ِمْن  -َكَما َذَكْرنَا  -َعاٍم َواِحٍد فَلَْو َملََك نَِصابًا 

ُل ِمْنهَُما إَلا   َما اْلَوِرِق أَْو الذاهَِب أَْو اْلَماِشيَِة فَإِناهُ يَُزكِّي ُكلا َماٍل لَِحْولِِه؛ فَإِْن َرَجَع اْْلَوا

َل ِحينَئٍِذ إلَى اآْلَخِر، ِْلَنا اْْلَوا  َل قَْد ََل َزَكاةَ فِيِه فَإَِذا َحاَل َحْوُل اْلفَائَِدِة َزكااهَا ثُما َضما اْْلَوا

يَهُ َمَع َما قَْد َزكااهُ ِمْن اْلَماِل الثاانِي، فَيَُكوُن يَُزكِّي  َصاَر ََل َزَكاةَ فِيِه، َوََل يَُجوُز أَْن يَُزكِّ

تَْيِن فِي َعاٍم؛ َويَْستَأْنُِف بِاْلَجِميِع َحْوًَل؟ فَإِْن َرَجَع اْلَماُل الثاانِي إلَى َما ََل َزَكاةَ  الثاانِي َمرا

ِل ِحينَئِذٍ  يِه إَذا َحاَل َحْولُهُ، ثُما يَُضمُّ الثاانِي إلَى اْْلَوا ُل نَِصابًا فَإِناهُ يَُزكِّ  لَِما فِيِه َوبَقَِي اْْلَوا

َما قَْد َذَكْرنَا فَيَْستَأْنُِف بِِهَما َحْوًَل؟ فَلَْو َخلَطَهَُما فَلَْم يَتََمياَزا فَإِناهُ يَُزكِّي ُكلا َعَدٍد ِمْنهُ 

 لَِحْولِِه، َويَْجَعُل َما أَْخَرَج ِمْن َذلَِك ُكلِِّه نُْقَصانًا ِمْن اْلَماِل الثاانِي؛ ِْلَناهُ ََل يُوقُِن بِالناْقصِ 

ا قَْبَل َذلَِك فَََل يَقِيَن ِعْنَدهُ بِأَنا أََحَدهَُما نَقََص؛ فَ  َكاِة ِمْن الثاانِي، َوأَما ََل إَلا بَْعَد إْخَراِج الزا

ا فِيِه  -َوََل بُدا  -يََزاُل َكَذلَِك َحتاى يَْرِجَع ِكََلهَُما إلَى َما يُوقُِن أَنا أََحَدهَُما قَْد نَقََص  َعما

َكاةُ َوَذلَِك ِمْثُل: أَْن يُْرِجَع اْلَغنََماِن إلَى أَقَلا ِمْن ِعْشِريَن َوِمائٍَة؛ ِْلَناهُ ََل يَُجوُز أَْن  الزا
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َي عَ  ْن هََذا اْلَعَدِد بَِشاتَْيِن، أَْو أَناهُ قَْد َرَجَع اْلبَقََراِن إلَى أَقَلا ِمْن ِمائٍَة، َوالذاهَبَاِن إلَى يَُزكِّ

تَاِن إلَى أَقَلا ِمْن أَْربَِعِمائَ  بََِلِن إلَى أَقَلا ِمْن َعْشَرٍة، َواْلفِضا ِة أَقَلا ِمْن ثََمانِيَن ِدينَاًرا، َواْْلِ

فَإَِذا َرَجَع اْلَماََلِن إلَى َما َذَكْرنَا فَقَْد يُْمِكُن أَنا الناْقَص َدَخَل فِي ِكلَْيِهَما، َويُْمِكُن ِدْرهٍَم؟ 

َكاةُ؛ فَََل  أَْن يَُكوَن َدَخَل فِي أََحِدِهَما، إَلا أَناهُ بََِل َشكٍّ قَْد َكاَن ِعْنَدهُ َماٌل تَِجُب فِيِه الزا

ِل تَْسقُطُ َعْنهُ بِالشا  َي اْلَجِميُع لَِحْوِل اْْلَوا ِل فَُزكِّ كِّ فَإَِذا َكاَن هََذا: َضما اْلَماَل الثاانِي إلَى اْْلَوا

بِِل أَْو أَْكثََر  إَلا أَناهُ  -أَبًَدا، َحتاى يَْرِجَع اْلُكلُّ إلَى َما ََل َزَكاةَ فِيِه فَلَْو اْقتَنَى َخْمًسا ِمْن اْْلِ

ا بِاْلَغنَِم،  -ثُما اْقتَنَى فِي َداِخِل اْلَحْوِل َعَدًدا يَُزكاى َوْحَدهُ لَْو اْنفََرَد  -ْلَغنَِم َعَدٌد يَُزكاى بِا إما

بِِل  ا بِاْْلِ هُ إْثَر َذلَِك إلَى َما  -َوإِما فَإِناهُ يَُزكِّي َما َكاَن ِعْنَدهُ ِعْنَد تََماِم َحْولِِه بِاْلَغنَِم؛ ثُما َضما

 اْستَفَاد..

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

َكاِة فِي ُكلِّ َماٍل يَُزكاى ِحيَن يَْملُِكهُ اْلُمْسلُِم.)ابن عباس(■   تجب الزا

تعجل الزكاة من امال المستفاد.)روى عن اْبُن َمْسُعوٍد، َوُمَعاِويَةُ، َوُعَمُر ْبُن َعْبِد ■

) ْهِريُّ  اْلَعِزيِز، َواْلَحَسُن، َوالزُّ

يُق، َوَعائَِشةُ أُمُّ ََل َزَكاةَ فِي■  دِّ ، َوأَبُو بَْكٍر الصِّ ِه َحتاى يُتِما َحْوًَل.)ابن عمر وَعلِيٌّ

 اْلُمْؤِمنِيَن(

ََل يَُزكاى اْلَماُل اْلُمْستَفَاُد إَلا َحتاى يُتِما َحْوًَل إَلا إْن َكاَن ِعْنَدهُ َماٌل يَِجُب فِي َعَدِد َما ■ 

َكاةُ فِ  ِل اْلَحْوِل ِعْنَدهُ ِمْنهُ الزا لَْو قَْبَل تََماِم اْلَحْوِل  -: فَإِناهُ إْن اْكتََسَب بَْعَد َذلَِك -ي أَوا

ِمْن ِجْنِس َما ِعْنَدهُ: فَإِناهُ يَُزكِّي اْلُمْكتََسَب َمَع اْْلَْصِل.)أبو  -قَلا أَْو َكثَُر  -بَِساَعٍة َشْيئًا 

 حنيفة(

َكاةُ ِمْن ََل يَُزكاى اْلَماُل اْلُمْستَفَا■  ُد إَلا َحتاى يُتِما َحْوًَل، َوَسَواٌء َكاَن ِعْنَدهُ َما فِيِه الزا

َن ِجْنِسِه أَْو لَْم يَُكْن، إَلا اْلَماِشيَةَ؛ فَإِنا َمْن اْستَفَاَد ِمْنهَا َشْيئًا بَِغْيِر ِوََلَدٍة ِمْنهَا، فَإِْن َكا

اْلَجِميَع ِعْنَد تََماِم اْلَحْوِل، َوإَِلا فَََل، َوإِْن َكانَْت ِمْن : َزكاى -الاِذي ِعْنَدهُ ِمْنهَا نَِصابًا 

هَاُت نَِصابًا أَْو لَْم تَُكْن.)مالك( هَاِت َسَواٌء َكانَْت اْْلُما  ِوََلَدٍة َزكاى اْلَجِميَع بَِحْوِل اْْلُما

تَفَاَدهُ ِمْن ِجْنِسِه أَْلبَتاةَ، إَلا أَْوََلَد ََل يَُزكاى َماٌل ُمْستَفَاٌد َمَع نَِصاٍب َكاَن ِعْنَد الاِذي اسْ ■ 

هَاُت نَِصابًا َوإَِلا فَََل.)الشافعي( هَاتِهَا فَقَْط إَذا َكانَْت اْْلُما  اْلَماِشيَِة َمَع أُما

 999]َمْسأَلَةٌ اْجتََمَع فِي َمالِِه َزَكاتَاِن فََصاِعًدا[م

اِعًدا هَُو َحيٌّ تَُؤداى ُكلُّهَا لُِكلِّ َسنٍَة َعلَى َعَدِد َما َوَجَب َمْن اْجتََمَع فِي َمالِِه َزَكاتَاِن فَصَ 

َعلَْيِه فِي ُكلِّ َعاٍم؛ َوَسَواٌء ُكلُّ َذلَِك لِهُُروبِِه بَِمالِِه؛ أَْو لِتَأِْخيِر السااِعي؛ أَْو لَِجْهلِِه، أَْو 

َكاةُ َعلَى َجِميِع لَِغْيِر َذلَِك؛ َوَسَواٌء فِي َذلَِك اْلَعْيُن، َواْلَحرْ  ُث، َواْلَماِشيَةُ، َوَسَواٌء أَتَْت الزا

َكاِة ِمْنهُ إلَى َما ََل َزَكاةَ فِيِه أَْو لَْم يَْرجِ  ْع، َمالِِه أَْو لَْم تَأِْت، َوَسَواٌء َرَجَع َمالُهُ بَْعَد أَْخِذ الزا

َكا  ةُ.َوََل يَأُْخُذ اْلُغَرَماُء َشْيئًا َحتاى تَْستَْوفَِي الزا

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول : زفر وأبي سليمان وأهل الظاهر.■

ةً  -إْن َكاَن َذلَِك َعْينًا  ■ فَإِناهُ تُْؤَخُذ ِمْنهُ َزَكاةُ ُكلِّ َسنٍَة َحتاى يَْرِجَع اْلَوْزُن  - َذهَبًا أَْو فِضا
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َكاةُ لَِسنٍَة َواِحَدٍة، ثُما ََل َشْيَء إلَى ِمائَتَْي ِدْرهٍَم، َوالذاهَُب إلَى ِعْشِريَن  ِدينَاًرا، فَتُْؤَخُذ الزا

نِينَ  طَ فِيهَا ِسنِيَن أُِخَذْت ُكلُّهَا َوإِْن  َوإِْن َكانَْت َزَكاةَ َزْرعٍ  َعلَْيِه لَِما بَْعَد َذلَِك ِمْن السِّ فَرا

َكاةَ فَإِْن كَ  َوإِْن َكانَْت َماِشيَةً  اْصَطلََمْت َجِميَع َمالِِه ، اَن هَُو هََرَب أََماَم السااِعي فَإِنا الزا

َكاِة إَلا َما  تُْؤَخُذ ِمْنهُ َعلَى َحْسِب َما َكاَن ِعْنَدهُ فِي ُكلِّ َعاٍم؛ فَإَِذا َرَجَع َمالُهُ بِإِْخَراِج الزا

اِم، َوإِْن َكاَن السااِعي هَُو الاِذي ََل َزَكاةَ فِيِه لَْم يُْؤَخْذ ِمْنهُ َشْيٌء لَِسائِِر َما بَقَِي ِمْن اْْلَْعوَ 

َر َعْنهُ فَإِناهُ تُْؤَخُذ ِمْنهُ َزَكاةُ َما ُوِجَد بِيَِدِه لُِكلِّ َعاٍم َخََل  َسَواٌء َكاَن بِيَِدِه فِيَما َخََل  -تَأَخا

ى َما ََل َزَكاةَ فِيِه لَْم يُْؤَخْذ ِمْنهُ أَْكثَُر أَْو أَقَلُّ َما لَْم يَْخُرْج إلَى َما ََل َزَكاةَ فِيِه؛ فَإَِذا َرَجَع إلَ 

 َشْيٌء.)مالك(

يِهْم اْلَعْدَل فِيِه ⊙ ِق َوتََحرِّ قال المؤلف: َوَما اْلَعَجُب إَلا ِمْن ِرْفقِِهْم بِاْلهَاِرِب أََماَم اْلُمَصدِّ

َر َعْنهُ السااِعي، فَيُوِجبُوَن َعلَْيهِ  ِة َحْملِِهْم َعلَى َمْن تَأَخا َزَكاةً أَْلَف نَاقٍَة لَِعْشِر ِسنِيَن؛  َوِشدا

بِِل فَقَْط.  َولَْم يَْملِْكهَا إَلا َسنَةً َواِحَدةً، َوإِناَما َملََك فِي َسائِِر اْْلَْعَواِم َخْمًسا ِمْن اْْلِ

بِِل َعاَمْيِن لَْم يَُؤدِّ َزَكاتَهَا: إناهُ يَُزكِّي لِلْ ■  ِل َشاتَْيِن. فِيَمْن َكاَن لَهُ َعْشٌر ِمْن اْْلِ َعاِم اْْلَوا

ُد ْبُن اْلَحَسِن فِيَمْن َكاَن ِعْنَدهُ ِمائَتَا  َولِْلَعاِم الثاانِي َشاةً َواِحَدةً.)أبو حنيفة َوقَاَل هَُو َوُمَحما

هَا َسنَتَْيِن فََصاِعًدا: إناهُ ََل َزَكاةَ َعلَْيهِ  -ََل َماَل لَهُ َغْيَرهَا  -ِدْرهٍَم  َكاةَ فَلَْم يَُزكِّ ؛ ِْلَنا الزا

 َصاَرْت َعلَْيِه َدْينًا فِيهَا هََذا نَصُّ َكََلِمِه َوقَاَل أَبُو يُوُسَف: َعلَْيِه َزَكاتُهَا لَِعاٍم َواِحٍد فَقَْط(

َكاةَ ⊙ ا قَْوُل أَبِي يُوُسَف فَإِناهُ َمْحُموٌل َعلَى أَنا الزا فِي اْلَعْيِن َوَغْيِرِه  -قال المؤلف: َوأَما

ِة، َوهََذا أَْمٌر قَْد بَياناا فََساَدهُ قَْبُل؛ َوأَْوَضْحنَا أَناهَا فِي الذِّ  - ما ِة فِي اْلَماِل نَْفِسِه، َوََل فِي الذِّ ما

َكاةَ ِمْن َغْيِر َذلَِك اْلَماِل  ََل فِي اْلَعْيِن، َولَْو َكانَْت فِي اْلَعْيِن لََما أَْجَزأَهُ أَْن يُْعِطَي الزا

 ِه؛ َوهََذا أَْمٌر ُمْجَمٌع َعلَى ِخََلفِِه؛ َوَعلَى أَناهُ لَهُ أَْن يُْعِطيَهَا ِمْن َحْيُث َشاَء..نَْفسِ 

تِِه[م َكاِة فِي َذَهبِِه َوفِضَّ  999]َمْسأَلَةٌ َماَت بَْعَد ُوُجوِب الزَّ

َكاةُ َسنَةً أَْو َسنَتَْيِن فَإِنا  هَا ِمْن َرْأِس َمالِِه، أَقَرا بِهَا أَْو قَاَمْت فَلَْو َماَت الاِذي َوَجبَْت َعلَْيِه الزا

ْستَْوفَِي َعلَْيِه بَيِّنَةٌ، َوِرثَهُ َولَُدهُ أَْو َكََللَةً، ََل َحقا لِْلُغَرَماِء َوََل لِْلَوِصياِة َوََل لِْلَوَرثَِة َحتاى تَ 

ْرُع. ِة قَْولِنَا َوبُْطََلِن قَْوِل ُكلُّهَا؛ َسَواٌء فِي َذلَِك اْلَعْيُن َواْلَماِشيَةُ َوالزا . َوبَْيَن ِصحا

ِ َعزا َوَجلا )فِي اْلَمَواِريِث( }ِمْن بَْعِد َوِصياٍة يُوِصي بِهَا أَْو َدْيٍن{  اْلُمَخالِفِيَن قَْوُل َّللاا

ِ  -َعزا َوَجلا  -[ فََعما ٥٥]النساء:  َكاةُ َدْيٌن قَائٌِم َّلِلا يُوَن ُكلاهَا، َوالزا تََعالَى َولِْلَمَساِكيِن،  الدُّ

َعْن اْبِن َعبااٍس ■ َواْلفُقََراِء َواْلَغاِرِميَن َوَسائِِر َمْن فََرَضهَا تََعالَى لَهُْم فِي نَصِّ اْلقُْرآن.. 

ِ »قَاَل  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َجاَء َرُجٌل إلَى َرُسوِل َّللاا ي َماتَْت َوعَ  -َصلاى َّللاا لَْيهَا فَقَاَل: إنا أُمِّ

ِك َدْيٌن أَُكْنَت قَاِضيِه َعْنهَا؟ قَاَل: نََعْم،  َصْوُم َشْهٍر أَفَأَْقِضيِه َعْنهَا؟ فَقَاَل: لَْو َكاَن َعلَى أُمِّ

ِ أََحقُّ أَْن يُْقَضى  «قَاَل: فََدْيُن َّللاا

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَ ■ ْصَحابِِهَما والحسن وطاوس ، قول المؤلف َهَُو قَْول:ُ الشاافِِعيِّ

  َولِلشاافِِعيِّ قَْوٌل آَخُر: إنا ُكلا َذلَِك يَتََحاصُّ َمَع ُديُوِن النااِس.

تِِه فَإِناهَا تَْسقُطُ بَِمْوتِِه، ََل تُْؤَخُذ أَْصًَل، ■  َكاِة فِي َذهَبِِه َوفِضا َمْن َماَت بَْعَد ُوُجوِب الزا

ا َزَكاةُ  َسَواٌء َماَت إْثَر اْلَحْوِل بِيَِسيٍر أَْو َكثِيٍر، أَْو َكانَْت َكَذلَِك لِِسنِيَن. )أبو حنيفة ، َوأَما
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َرَوى َعْنهُ اْبُن اْلُمبَاَرِك: أَناهُ يَأُْخُذهَا اْلُمَصداُق ِمْنهَا، َوإِْن َوَجَدهَا بِأَْيِدي  اْلَماِشيَِة فَإِناهُ 

َوَرثَتِِه ، َوَرَوى َعْنهُ أَبُو يُوُسَف: أَناهَا تَْسقُطُ بَِمْوتِِه َواْختَلََف قَْولُهُ فِي َزَكاِة الثَِّماِر 

 ِ ْرِع: فََرَوى َعْنهُ َعْبُد َّللاا  ْبُن اْلُمبَاَرِك أَناهَا تَْسقُطُ بَِمْوتِِه، َوَرَوى َعْنهُ أبو يوسف: َوالزا

ْرِع إناَما هَُو فِي َزَكاةِ   أَناهَا تُْؤَخُذ بَْعِد َمْوتِِه، َويََرى أَنا قَْولَهُ اْلَمْذُكوَر فِي اْلَماِشيَِة، َوالزا

طَ  ا َزَكاةٌ فَرا نَِة فَقَْط؛ فَأَما  فِيهَا َحتاى َماَت فَإِناهُ يَقُوُل: بِأَناهَا تَْسقُطُ َعْنهُ(تِْلَك السا

َكاِة فِي َمالِِه أَيِّ َماٍل َكاَن َحاَشا اْلَمَواِشَي ■  : فَإِناهَا تُْؤَخُذ ِمْن -فِيَمْن َماَت بَْعَد ُحلُوِل الزا

طَ فِيهَا أَْكثََر ِمْن َعاٍم فَََل  تَْخُرُج َعْنهُ إَلا أَْن يُوِصَي بِهَا، فَتَُكوُن  َرْأِس َمالِِه، فَإِْن َكاَن فَرا

ِة، َوِهَي ُمْبَداةٌ َعلَى  حا ِمْن ثُلُثِِه ُمْبَداةً َعلَى َسائِِر َوَصايَاهُ ُكلِّهَا، َحاَشا التاْدبِيِر فِي الصِّ

ا اْلَمَواِشي فَإِناهُ إْن َحاَل اْلَحْوُل  َعلَْيهَا ثُما َماَت قَْبَل َمِجيِء التاْدبِيِر فِي اْلَمَرِض قَاَل: َوأَما

السااِعي ثُما َجاَء السااِعي فَََل َسبِيَل لِلسااِعي َعلَْيهَا، َوقَْد بََطلَْت، إَلا أَْن يُوِصَي بِهَا، 

 فَتَُكوُن فِي الثُّلُِث َغْيُر ُمْبَداٍة َعلَى َسائِِر اْلَوَصايَا.)مالك(

ةً َرآهَا ِمْن َرْأِس اْلَماِل(من مات وعليه زكاة فهي من الثلث.)ا■  ْلوزاعي َوَمرا

ا قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوَمالٍِك؛ فَفِي َغايَِة اْلَخطَأِ؛ ِْلَناهَُما أَْسقَطَا بَِمْوِت ⊙ قال المؤلف: أَما

ِ تََعالَى َوَجَب َعلَْيِه فِي َحيَاتِِه، بََِل بُْرهَاٍن أَْكثََر ِمْن أَ  ْن قَالُوا: لَْو َكاَن َذلَِك اْلَمْرِء َدْينًا َّلِلا

َث َوَرثَتَهُ َشْيئًا إَلا أَْمَكنَهُ فَقُْلنَا: فََما تَقُولُوَن فِي إْنَساٍن أَْكثَرَ  ِمْن  لََما َشاَء إْنَساٌن أَْن ََل يَُورِّ

َولَْو أَناهَا ُديُوُن  إْتََلِف أَْمَواِل النااِس لِيَُكوَن َذلَِك َدْينًا َعلَْيِه َوََل يَِرُث َوَرثَتُهُ َشْيئًا،

، أَْو نَْصَرانِيٍّ ََل فِي ُخُموٍر أَْهَرقَهَا لَهُْم.  يَهُوِديٍّ

 فَِمْن قَْولِِهْم: إناهَا ُكلاهَا ِمْن َرْأِس َمالِِه، َسَواٌء َوِرَث َوَرثَتُهُ أَْو لَْم يَِرثُوا، فَنَقَُضوا ِعلاتَهُمْ 

 ِ   تََعالَى..بِأَْوَحِش نَْقٍض َوأَْسقَطُوا َحقا َّللاا

ُجِل يَُموُت َولَْم يَُؤدِّ َزَكاةَ َمالِِه: أَناهَا تُْؤَخُذ ِمْن َمالِِه إَذا َعلَِم بَِذلَِك. )الزهري(■   فِي الرا

َل.)ربيعة(■   ََل تُْؤَخُذ َوَعلَْيِه َما تََحما

َكاِة إَلَّ بِنِيَِّة أَنََّها الزَّ   999َكاةُ[م]َمْسأَلَةٌ ََل يُْجِزُئ أََداُء الزَّ

َكاِة إَذا أَْخَرَجهَا اْلُمْسلُِم َعْن نَْفِسِه أَْو َوِكيلُهُ بِأَْمِرِه إَلا بِنِياِة أَناهَ  َكاةُ َوََل يُْجِزُئ أََداُء الزا ا الزا

َماُم، أَْو َساِعيِه، أَْو أَِميُرهُ، أَْو َساِعيِه فَبِنِ  ياِة َكَذلَِك، لِقَْوِل اْلَمْفُروَضةُ َعلَْيِه، فَإِْن أََخَذهَا اْْلِ

يَن{ ]البينة:  َ ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ ِ تََعالَى }َوَما أُِمُروا إَِل لِيَْعبُُدوا َّللاا [ َولِقَْوِل َرُسوِل ١َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا َزَكاةَ َماٍل لَهُ  فَلَْو أَنا اْمَرأً أَْخَرجَ « إناَما اْْلَْعَماُل بِالنِّيااِت.: »-َصلاى َّللاا

ٍع  : لَْم يُْجِزِه َذلَِك -َغائٍِب فَقَاَل: هَِذِه َزَكاةُ َمالِي إْن َكاَن َسالًِما، َوإَِلا فَِهَي َصَدقَةُ تََطوُّ

َكاِة َمْحضَ  ًعا ِْلَناهُ لَْم يُْخلِْص النِّياةَ لِلزا ٍة َكَما َعْن َزَكاِة َمالِِه إْن َكاَن َسالًِما، َولَْم يَُكْن تَطَوُّ

، أُِمَر، َوإِناَما يُْجِزئُهُ إْن أَْخَرَجهَا َعلَى أَناهَا َزَكاةُ َمالِِه فَقَْط؛ فَإِْن َكاَن اْلَماُل َسالًِما أَْجَزأَهُ 

هُ أَْن ِْلَناهُ أَدااهَا َكَما أُِمَر ُمْخلًِصا لَهَا، َوإِْن َكاَن اْلَماُل قَْد تَلَِف، فَإِْن قَاَمْت لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَ 

َماُم إلَْيِه َذلَِك ِمْن َسْهِم اْلَغاِرِميَن، ِْلَناهُْم أََخُذوهَا  يَْستَِردا َما أَْعطَى، َوإِْن فَاتَْت أَداى اْْلِ

: َعلَْيِه يَْوٌم ِمْن َرَمَضاَن أَْم ََل؟  َولَْيَس لَهُْم أَْخُذهَا، فَهُْم َغاِرُموَن بَِذلَِك، َوهََذا َكَمْن َشكا

ََلِة َوقَاَل: إْن ُكْنَت أُْنِسيتُهَا  َوهَلْ  َعلَْيِه َصََلةُ فَْرٍض أَْم ََل؟ فََصلاى َعَدَد َرَكَعاِت تِْلَك الصا

ٌع؛ َوَصاَم يَْوًما فَقَاَل: إْن َكاَن َعلَيا يَْوٌم فَهَُو هََذا؛ َوإَِلا فَهَُو  فَِهَي هَِذِه، َوإَِلا فَِهَي تَطَوُّ
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ٌع؛ فَإِنا هَذَ  ََلِة َوََل َعْن َذلَِك اْليَْوِم إْن َذَكَر بَْعَد َذلَِك أَناهَُما تَطَوُّ ا ََل يُْخِرُجهُ َعْن تِْلَك الصا

 َعلَْيِه.

َكاِة[م  992]َمْسأَلَةٌ اْشتََرى بَِدَراِهِمِه أَْو بَِدنَانِيِرِه فَِراًرا ِمْن الزَّ

ثُما  -بِأَيِّ َوْجٍه َخَرَج َعْن ِمْلِكِه  -قَْبَل تََماِمِه  َمْن َخَرَج اْلَماُل َعْن ِمْلِكِه فِي َداِخِل اْلَحْولِ 

: فَإِناهُ يَْستَأْنُِف -بِأَيِّ َوْجٍه َرَجَع إلَْيِه، َولَْو إْثَر ُخُروِجِه بِطَْرفَِة َعْيٍن أَْو أَْكثََر  -َرَجَع إلَْيِه 

ِل، ِْلَنا َذلَِك اْلَحْوَل قَْد بَطََل بِِه اْلَحْوَل ِمْن ِحيِن ُرُجوِعِه، ََل ِمْن ِحيِن اْلَحْوِل ا ْْلَوا

بِبُْطََلِن اْلِمْلِك، َوِمْن اْلبَاِطِل أَْن يَُعدا َعلَْيِه َوْقٌت َكاَن فِيِه اْلَماُل لَِغْيِرِه. َوَكَذلَِك َمْن بَاَع 

ةً بِفِضا  : فَإِنا َحْوَل -ٍة، أَْو َذهَبًا بَِذهٍَب إبًَِل بِإِبٍِل، أَْو بَقًَرا بِبَقٍَر، أَْو َغنًَما بَِغنٍَم، أَْو فِضا

الاِذي َخَرَج َعْن ِمْلِكِه، ِمْن َذلَِك قَْد بَطََل، َويَْستَأْنُِف اْلَحْوَل الاِذي َصاَر فِي ِمْلِكِه ِمْن َذلَِك 

َكاِة أَْو لَِغيْ  ِر فَِراٍر، فَهَُو َعاٍص لَِما َذَكْرنَا. َوَسَواٌء فِي ُكلِّ َذلَِك فََعَل َذلَِك فَِراًرا ِمْن الزا

َكاِة.. وَء فِي فَِراِرِه ِمْن الزا  بِنِياتِِه السُّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.■  قول المؤلف هو قول: أَبِي َحنِيفَةَ َوالشاافِِعيِّ

َكاِة أَْو لَِغْيِر إْن بَاَدَل إبًَِل بِبَقٍَر أَْو بَِغنٍَم أَْو بَقًَرا بَِغنٍَم فََكَذلَِك َسَواٌء فَ ■  َعلَهُ فَِراًرا ِمْن الزا

ةً بِ  ٍة فَِراٍر، َوإِْن بَاَدَل إبًَِل بِإِبٍِل، أَْو بَقًَرا بِبَقٍَر، أَْو َغنًَما بَِغنٍَم، أَْو َذهَبًا بَِذهٍَب، أَْو فِضا فِضا

َكاةُ ِعْنَد اْنقَِضاِء اْلَحْوِل الاِذي َخَرَج َعْن يَدِ -  ِه.)مالك(: فََعلَْيِه الزا

قال المؤلف: َونَْسأَُل َمْن قَاَل بِهََذا: أَهَِذِه الاتِي َصاَرْت إلَْيِه ِهَي الاتِي َخَرَجْت َعْنهُ؟ أَْم ⊙

ِهَي َغْيُرهَا؟ فَإِْن قَاَل: ِهَي َغْيُرهَا ، قِيَل: فََكْيَف يَُزكِّي َعْن َماٍل ََل يَْملُِكهُ؟ َولََعلاهَا 

َكافٍِر. َوإِْن: قَاَل بَْل ِهَي تِْلَك، َكابُِر اْلِعيَاِن، َوَصاَر فِي ِمْسََلِخ َمْن  أَْمَواٌت، أَْو ِعْندَ 

يَْستَْسِهُل اْلَكِذَب ِجهَاًرا، فَإِْن قَاَل: لَْيَسْت ِهَي، َولَِكناهَا ِمْن نَْوِعهَا، قُْلنَا نََعْم، فََكاَن َماَذا؟ 

الاِذي اْبتََدأَ اْلَحْوُل فِي ِمْلِكِه إَذا َكاَن ِمْن نَْوِعِه؟ ثُما يُْسأَلُوَن  َوِمْن أَْيَن لَُكْم َزَكاةُ َغْيِر اْلَمالِ 

ِذي إْن َكانَْت اْْلَْعَداُد ُمْختَلِفَةً: أَيُّ اْلَعَدَدْيِن يَُزكِّي اْلَعَدَد الاِذي َخَرَج َعْن ِمْلِكِه؟ أَْم اْلَعَدُد الا 

 نَِصابًا؟ .. اْكتََسَب؟ َولََعلا أََحُدهَُما لَْيسَ 

ُصوِب[  ]َزَكاة الأَمغأ

 921]َمْسأَلَةٌ َمْن تَلَِف َمالُهُ أَْو ُغِصبَهُ أَْو ِحيَل بَْينَهُ َوبَْينَهُ فَََل َزَكاةَ َعلَْيِه فِيِه[م

َكاَن ِمْن أَْنَواِع َوَمْن تَلَِف َمالُهُ أَْو ُغِصبَهُ أَْو ِحيَل بَْينَهُ َوبَْينَهُ فَََل َزَكاةَ َعلَْيِه فِيِه أَيُّ نَْوٍع 

اْلَماِل، فَإِْن َرَجَع إلَْيِه يَْوًما َما اْستَأْنََف )بِِه( َحْوًَل ِمْن ِحينَئٍِذ، َوََل َزَكاةَ )َعلَْيِه( لَِما َخََل؛ 

َكاِة؛ ِْلَناهُ ََل ِخََلفَ  بَْيَن  فَلَْو َزكااهُ اْلَغاِصُب َضِمنَهُ ُكلاهُ، َوَضِمَن َما أَْخَرَج ِمْنهُ فِي الزا

َكاةَ ِمْن نَْفِس اْلَماِل الاِذي َوَجبَْت  َي الزا ِة ُكلِّهَا فِي أَنا َصاِحَب اْلَماِل إْن أََحبا أَْن يَُؤدِّ اْْلُما

َكاةُ  َكاةَ )َمْن ِسَواهُ( َما لَْم يَبِْعهُ هَُو  -ََل ِمْن َغْيِرِه  -فِيِه الزا أَْو َكاَن َذلَِك لَهُ، َولَْم يَُكلاْف الزا

َكاِة ِمْن ِعْنِد نَْفِسِه، فََسقَطَ بِهَ  َذا يُْخِرْجهُ َعْن ِمْلِكِه بِاْختِيَاِرِه، فَإِناهُ ِحينَئٍِذ يَُكلاُف أََداَء الزا

ا َصحا َذلَِك، َوَكاَن َغْيَر قَاِدٍر َعلَى أَدَ  ْجَماِع تَْكلِيفُهُ أََداَء َزَكاٍة ِمْن ِعْنِد نَْفِسِه؛ ثُما لَما اِء اْْلِ

َكاِة ِمْن نَْفِس اْلَماِل اْلَمْغُصوِب، أَْو اْلُمْتلَِف، أَْو اْلَمْمنُوِع ِمْنهُ: َسقَطَ َعْنهُ َما َعَجَز َعْنهُ  الزا
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ِمْن َذلَِك.. َوَما َسقَطَ بِبُْرهَاٍن لَْم يَُعْد إَلا بِنَصٍّ أَْو إْجَماٍع، َوقَْد َكانَْت اْلُكفااُر يُِغيُروَن َعلَى 

ِ  َسْرحِ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -اْلُمْسلِِميَن فِي َحيَاِة َرُسوِل َّللاا ؛ فََما َكلاَف قَطُّ أََحًدا َزَكاةَ -َصلاى َّللاا

ُق َوََل يَْدِري أََحٌد َمَكانَهُ، فََكانَ   َما أََخَذهُ اْلُكفااُر ِمْن َمالِِه. َوقَْد يُْسَرُق اْلَماُل َويُْغَصُب فَيُفَرا

ُ تََعالَى، إْذ يَقُوُل: }َوَما َجَعَل  تَْكلِيفُ  َكاِة َعْنهُ ِمْن اْلَحَرِج الاِذي قَْد أَْسقَطَهُ َّللاا أََداِء الزا

ُف فِي َماِل َغْيِرِه،  ٌم َعلَْيِه التاَصرُّ ا اْلَغاِصُب فَإِناهُ ُمَحرا يِن ِمْن َحَرٍج{ .. َوأَما َعلَْيُكْم فِي الدِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - يَقُوُل َرُسوُل َّللاا « إنا ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ : »-َصلاى َّللاا

َكاةَ ِمْن َماِل َغْيِرِه تََعدٍّ ِمْنهُ، فَهَُو َضاِمٌن لََما تََعداى فِيِه  قَاَل تََعالَى: }فََمِن  -فَإِْعطَاُقهُ الزا

[.. َوقَْد َجاَء َعْن ٥٨٤بِِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْيُكْم{ ]البقرة:  اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيهِ 

َكاِة فِي اْلَمْقُدوِر َعلَْيِه، فََدلا )َذلَِك( َعلَى أَناهَُما ََل يََريَاِن  ُعْثَماَن، َواْبِن ُعَمَر: إيَجاُب الزا

َكاةَ فِي َغْيِر اْلَمْقُدوِر َعلَْيِه..  الزا

 -أقوال الفقهاء:

ل المؤلف هو قول: قَتَاَدةَ، َواللاْيِث َوأََحِد قَْولَْي ُسْفيَاَن، َوُرِوَي أَْيًضا َعْن ُعَمَر ْبِن قو■

 َعْبِد اْلَعِزيِز.

قَاَل أَبُو َحنِيفَةَ: بِِمْثِل قول المؤلف ِ، إَلا أَناهُ قَاَل: إْن َكاَن اْلَماُل اْلَمْدفُوُن بِتَلَِف َمَكانِِه ■ 

  أَداى َزَكاتَهُ؛ َوإِْن َكاَن َخاِرَج َمْنِزلِِه فَََل َزَكاةَ َعلَْيِه فِيِه. فِي َمْنِزلِهِ 

ََل َزَكاةَ َعلَْيِه فِيِه، فَإِْن َرَجَع إلَْيِه َزكااهُ لَِسنٍَة َواِحَدٍة فَقَْط َوإِْن َغاَب َعْنهُ ِسنِيَن. )مالك ■ 

 وعمر بن عبد العزيز(

َكاةُ لُِكلِّ ■  َسنٍَة َخلَْت.)عمر بن عبد العزيز في قوله اْلول ، وسفيان وأبو َعلَْيِه الزا

 سليمان(

َكاة فِي اْلَمْرُهون[م  920]َمْسأَلَةٌ الزَّ

ةً، أَْو أَْرًضا فََزَرَعهَا، أَْو نَْخًَل فَأَْثَمَرْت، َوَحال  َوَمْن َرهََن َماِشيَةً، أَْو َذهَبًا، أَْو فِضا

ا -اْلَعْيِن اْلَحْوُل َعلَى اْلَماِشيَِة، وَ  اِهُن ِعَوًضا َعما َكاةُ فِي ُكلِّ َذلَِك َوََل يَُكلاُف الرا : فَالزا

َكاةُ  َكاِة؛ فَِِلَناهُ َماٌل ِمْن َمالِِه، َعلَْيِه فِيِه الزا ا ُوُجوُب الزا َخَرَج ِمْن َذلَِك فِي َزَكاتِِه، أَما

َكاِة ِمْن اْلَمْفُروَضةُ؛ َولَْم يَْنتَقِْل ِمْلُكهُ َعْنهُ،  َولَْم يَأِْت نَصٌّ َوََل إْجَماٌع بِتَْكلِيفِِه أََداَء الزا

ا اْلَمْنُع ِمْن تَْكلِيفِِه اْلِعَوَض فَإِناهُ لَْم يَْخُرْج َما أَْخَرَج ِمْنهُ بِبَاِطٍل  َغْيِرِه َوََل بُدا، َوأَما

ِه َوإِناَما أَْخَرجَ   هُ بَِحقٍّ ُمْفتََرٍض إْخَراُجهُ..َوِعْدَواٍن، فَيَْقِضي َعلَْيِه بَِردِّ

ْلطَاِن[م َكاةُ إيَصالَُها إلَى السُّ  929]َمْسأَلَةٌ لَْيَس َعلَى َمْن َوَجَب َعلَْيِه الزَّ

ْلطَاِن لَِكْن َعلَْيِه أَْن يَْجَمَع َمالَهُ  َكاةُ إيَصالُهَا إلَى السُّ َولَْيَس َعلَى َمْن َوَجَب َعلَْيِه الزا

َكاِة َوهََذا َما ََل ِخََلَف فِيِه ِمْن لِْلُمَصداِق وَ  ، ثُما ُمْؤنَةُ نَْقِل َذلَِك ِمْن نَْفِس الزا يَْدفََع إلَْيِه اْلَحقا

ِ تََعالَى التاْوفِيُق.  أََحٍد؛ َوبِاَّلَلا

ِ »َوَكَذلَِك  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكاَن َرُسوُل َّللاا قِيَن  -َصلاى َّللاا َعاةُ  -يَْبَعُث اْلُمَصدِّ َوهُْم السُّ

ٌق فََعلَى َمْن « فَيَْقبُِضوَن اْلَواِجَب َويَْبَرأُ أَْصَحاُب اْْلَْمَواِل ِمْن َذلِكَ  فَإِْن لَْم يَُكْن ُمَصدِّ

َدقَاِت َوََل َمِزيَد.. َكاةُ إيَصالُهَا إلَى َمْن يَْحُضُرهُ ِمْن أَْهِل الصا  َعلَْيِه الزا

َكا  929ِة قَْبَل تََماِم اْلَحْوِل[م]َمْسأَلَةٌ تَْعِجيُل الزَّ
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َكاِة قَْبَل تََماِم اْلَحْوِل َوََل بِطَْرفَِة َعْيٍن فَإِْن فََعَل لَْم يُْجِزِه، َوَعلَْيِه  َوََل يَُجوُز تَْعِجيُل الزا

.. وَ  اْحتَجا َمْن أََجاَز إَعاَدتُهَا، َويَُردُّ إلَْيِه َما أَْخَرَج قَْبَل َوْقتِِه؛ ِْلَناهُ أَْعطَاهُ بَِغْيِر َحقٍّ

: ِمْنهَا: اْلَخبَُر الاِذي َذَكْرنَاهُ فِي َزَكاِة اْلَمَواِشي، فِي هَْل تُْجِزُئ قِيَمةٌ أَْم -تَْعِجيلَهَا بُِحَجٍج 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا النابِيا »ََل؟ ِمْن  دَ  -َصلاى َّللاا قَِة اْستَْسلََف بَْكًرا فَقََضاهُ ِمْن إبِِل الصا

َدقَِة، ِْلَناهُ اْستِْسََلٌف َكَما تََرى، ََل   «َجَمًَل َربَاِعيًا َوهََذا ََل َدلِيَل فِيِه َعلَى تَْعِجيِل الصا

َعلَْيِه  -اْستِْعَجاَل َصَدقٍَة؛ بَْل فِيِه َدلِيٌل َعلَى أَنا تَْعِجيلَهَا ََل يَُجوُز، إْذ لَْو َجاَز لََما اْحتَاَج 

ََلةُ وَ   إلَى اَِلْستِْقَراِض؛ بَْل َكاَن يَْستَْعِجُل َزَكاةً لَِحاَجتِِه إلَى اْلبِْكِر.. -الساََلُم الصا

لَِة: فَاْلقِيَاُس ُكلُّهُ بَاِطٌل؛ ثُما لَْو َصحا لََكانَ  َكاةَ َعلَى ُديُوِن النااِس اْلُمَؤجا ا قِيَاُسهُْم الزا هََذا  َوأَما

لَِة قَْد َوَجَب بَْعُد، ثُما اتافَقَا َعلَى تَأِْجيلِهَا ِمْنهُ َعْيَن اْلبَاِطِل؛ ِْلَ  نا تَْعِجيَل ُديُوِن النااِس اْلُمَؤجا

لَِة ََل يَُجوُز إَلا بِِرًضا ِمْن  َكاةُ لَْم تَِجْب بَْعُد.. َوأَْيًضا: فَتَْعِجيُل ُديُوِن النااِس اْلُمَؤجا َوالزا

ْيُن، َولَْيَستْ  ْنَساٍن بَِعْينِِه، َوََل لِقَْوٍم بِأَْعيَانِِهْم ُدوَن  الاِذي لَهُ الدا َكاةُ َكَذلَِك؛ ِْلَناهَا لَْيَسْت ِْلِ الزا

َكاِة قَْبَل َوْقتِهَا َعلَى تَْعِجيِل  َغْيِرِهْم.. بَْل لَْو َكاَن اْلقِيَاُس َحق ًا لََكاَن قِيَاُس تَْعِجيِل الزا

ََلِة قَْبَل َوْقتِهَا َوالصا  ، ِْلَناهَا ُكلاهَا ِعبَاَداٌت َمْحُدوَدةٌ بِأَْوقَاٍت ََل الصا ْوُم قَْبَل َوْقتِِه أََصحُّ

ا تََرُكوا فِيِه اْلقِيَاَس. يهَا َوهََذا ِمما  يَُجوُز تََعدِّ

ِحيُح َعنْ  ََلِة أَْكَذبَهُْم اْْلَثَُر الصا اْبِن َعبااٍس  فَإِْن اداُعوا إْجَماًعا َعلَى اْلَمْنِع ِمْن تَْعِجيِل الصا

ةً َعلَْيِهْم، ِْلَنا ِمْن أَْصلِِهْم أَنا قِيَاَس  ْجَماُع لََكاَن هََذا ُحجا َواْلَحَسِن، َوْهبََك لَْو َصحا لَهُْم اْْلِ

ِحيُح.  َما اْختَلََف فِيِه َعلَى َما أَْجَمَع َعلَْيِه هَُو اْلقِيَاُس الصا

َكاةَ وَ  ا قَْولُهُْم: إنا الزا : فََكِذٌب َوبَاِطٌل -َجبَْت قَْبُل، ثُما فُِسَح لِلنااِس فِي تَأِْخيِرهَا َوأَما

َكاةُ قَطُّ إَلا ِعْنَد اْنقَِضاِء اْلَحْوِل، ََل قَْبَل َذلَِك..  َوَدْعَوى بََِل بُْرهَاٍن، َوَما َوَجبَْت الزا

 -أقوال الفقهاء:

 وقول اللاْيِث، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.قول المؤلف هو قول: مالك في رواية ابن وهب عنه ، ■

يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها.) سعيد بن جبير، وعطاء، وإبراهيم، والضحاك، ■

والحكم، والزهري وأجازه الحسن لثَلث سنين، وقال أبو حنيفة: وأصحابه بجواز 

: مثل قول محمد بن الحسن: َل -تعجيل الزكاة قبل وقتها ثم لهم في ذلك تخليط كثير 

يجوز ذلك في مال عنده، وَل في زرع قد زرعه، وَل في نخل قد أطلعت ، وقال أبو 

يوسف يجوز ذلك )كله( قبل اطَلع النخل وقبل زرع اْلرض، ولو عجل زكاة ثَلث 

 سنين أجزأه(

َكاِة َعْن َماٍل ِعْنَدهُ، ََل َعْن َماٍل لَْم يَْكتَِسْبهُ بَْعُد وإْن اْستَ ■ ْغنَى يجوز تعجيل الزكاة الزا

لَهُ َصاِحُب اْلَماِل قَْبَل اْلَحْوِل أَْجَزأَ َصاِحَب اْلَماِل؛ فَإِْن  ا َعجا ا أََخَذ ِمما اْلِمْسِكيُن ِمما

 اْستَْغنَى ِمْن َغْيِر َذلَِك لَْم يُْجِزْئ َعْن َصاِحِب اْلَماِل.)الشافعي(

َكاِة بَِشْهَرْيِن أَْو نَْحِو َذلِكَ ■  ، ََل أَْكثََر.)مالك فِي ِرَوايَِة اْبِن اْلقَاِسِم يُْجِزُئ تَْعِجيُل الزا

ا ِرَوايَةُ اْبِن َوْهٍب َعْنهُ فهى كقول المؤلف( -َعْنهُ   َوأَما

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ »َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا اْلَعبااَس َسأََل َرُسوَل َّللاا فِي  -َصلاى َّللاا
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ياةُ َغْيُر َمْعُروٍف بِاْلَعَدالَِة، َوََل «)ْعِجيِل َصَدقَتِِه قَْبَل أَْن تَِحلا فَأَِذَن لَهُ تَ  ضعيف() فَُحجِّ

ةُ إَلا بِِرَوايَِة اْلُعُدوِل اْلَمْعُروفِيَن(  تَقُوُم اْلُحجا

ا َحِديُث هَُشْيٍم فَلَْم يَْذُكْر أَبُو َداُود َمْن بَْينَ  هُ َوبَْيَن هَُشْيٍم، َولَْو َكاَن فِيِه قال المؤلف: َوأَما

بِِه لَبَناَد بِِه، فََصاَر ُمْنقَِطًعا، ثُما لَْم يَْذُكْر أَْيًضا لَْفظَ أَنٍَس َوََل َكْيَف َرَواهُ، فَلَْم يُِجْز اْلقَْطَع 

 َعلَى اْلَجهَالَِة.

ُ َعلَْيِه َوسَ  -أَنا النابِيا »َعْن اْلَحَكِم ■  قًا َوقَاَل لَهُ َعْن  -لاَم َصلاى َّللاا بََعَث ُعَمَر ُمَصدِّ

لِ   ضعيف مرسل(«)اْلَعبااِس: إناا قَْد اْستَْسلَْفنَا َزَكاتَهُ لَِعاِم َعاِم اْْلَوا

ْيتُهَا قَ ■ ُ ْبَل َذلَِك، نا أَبُو َخالٍِد قَاَل " قَاَل ُعَمُر لِْلَعبااِس: أَدِّ َزَكاةَ َمالَِك فَقَاَل اْلَعبااُس: قَْد أَدا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فََذَكَر ُعَمُر َذلَِك لِلنابِيِّ  ِ  -َصلاى َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَقَاَل َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

 : َصَدَق ".)ضعيف مرسل(-

َكاةُ َعلَى ِمْن َعلَْيِه َدْيٌن َدَراِهُم أَْو َدنَانِيُر أَْو َماشِ   929يَةٌ[م]َمْسأَلَةٌ الزَّ

.. إَذا َخَرَج الداْيُن َعْن ِمْلِك الاِذي اْستَْقَرَضهُ فَهَُو َمْعُدوٌم ِعْنَدهُ، َوِمْن اْلبَاِطِل اْلُمتَيَقاِن  ََ

ا ََل يَْملُِك، َوَعْن َشْيٍء لَْو َسَرقَهُ قُِطَعْت يَُدهُ؛ ِْلَناهُ فِي ِمْلِك  َي َعْن ََل َشْيَء، َوَعما أَْن يَُزكِّ

 ِه.َغْيرِ 

 -أقوال الفقهاء:

ْيُن.)الحسن ومجاهد ■  َكاةُ َعلَى الاِذي لَهُ الدا ُجِل الداْيُن فَالزا ُجِل َعلَى الرا إَذا َكاَن لِلرا

والنخعي في أحد قوليه َوهَُو قَْوُل ُسْفيَاَن: َوَمالٍِك، َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابِِه، َوَوِكيع 

 وله أقوال أخرى( وعكرمة والحكم بن عتيبٍة وعطاء

َكاِة َعْن الاِذي َعلَْيِه الداْيُن فَقَْط.⊙  قال المؤلف: إناَما َوافَْقنَا )قَْوَل( هَُؤََلِء فِي ُسقُوِط الزا

 يزك دينه كان حاضرا عنده أم َل. )الحسن بن حي والنخعي وعطاء(■

ْيِن الاِذي هَُو لَهُ َوََل َعلَى ■  الاِذي هَُو َعلَْيِه َزَكاةٌ حتى لَْيَس َعلَى َصاِحِب الدا

 يقبضه.)عطاء وأبوسليمان وأهل الظاهر(

 -اآلثار:

َكاةَ  -أَنا َعْبَد اْلَملِِك ْبَن أَبِي بَْكٍر أَْخبََرهُ أَنا ُعَمَر قَاَل: إَذا َحلاْت ■  فَاْحِسْب  -يَْعنِي الزا

ِه.َدْينََك َوَما ِعْنَدَك َواْجَمْع َذلَِك َجِميًعا ثُما زَ    كِّ

ْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِهَشاٍم قَاَل: قَاَل َرُجٌل لُِعَمَر: يَِجيُء إبااَن َصَدقَتِي ■  َعْن َعْبِد الرا

َدقَةَ فَأُْنفُِق َعلَى أَْهلِي َوأَْقِضي، َدْينِي؟ قَاَل ُعَمُر: ََل تُبَاِدْر بِهَا، َواْحِسْب  فَأُبَاِدُر الصا

 ، َوَزكِّ َذلَِك أَْجَمَع.َدْينَك َوَما َعلَْيكَ 

َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر: أَناهُ ُولَِّي َماَل يَتِيٍم فََكاَن يَْستَْسلُِف ِمْنهُ، يََرى أَنا َذلَِك أُْحِرَز ■ 

 لَهُ: َويَُؤدِّي َزَكاتَهُ ِمْن َماِل اْليَتِيِم.

ْيُن ََل يُ  يِه َعْن نَْفِسِه.."وهو مثل قول المؤلف"قال المؤلف: فَهََذا اْبُن ُعَمَر َعلَْيِه الدا  َزكِّ

ْيِن َزَكاةٌ.■  ٍد َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن، لَْيَس فِي الدا  عن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحما

َكاةُ[م  929]َمْسأَلَةٌ َعلَْيِه َدْيٌن َوِعْنَدهُ َماٌل تَِجُب فِي ِمْثلِِه الزَّ

ْيِن َكَما ذَ  -َوَمْن َعلَْيِه َدْيٌن  َكاةُ َسَواٌء َكاَن أَْكثََر ِمْن الدا َكْرنَا َوِعْنَدهُ َماٌل تَِجُب فِي ِمْثلِِه الزا
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: فَإِناهُ يَُزكِّي َما -الاِذي َعلَْيِه أَْو ِمْثلَهُ أَْو أَقَلا ِمْنهُ، ِمْن ِجْنِسِه َكاَن أَْو ِمْن َغْيِر ِجْنِسِه 

ْيِن الاِذي َعلَْيِه َشْيٌء ِمْن َزَكاِة َما بِيَِدِه..)و( إْسقَاطُ الداْيِن ِعْنَدهُ، َوََل يَْسقُطُ ِمْن أَْجِل  الدا

َزَكاةُ َما بِيَِد اْلَمِديِن لَْم يَأِْت بِِه قُْرآٌن َوََل ُسناةٌ َصِحيَحةٌ َوََل َسقِيَمةٌ َوََل إْجَماٌع؛ بَْل قَْد 

َكاِة  َحاُح بِإِيَجاِب الزا نَُن الصِّ ، َوالتاْمِر، َوالذاهَِب، َجاَءْت السُّ فِي اْلَمَواِشي، َواْلَحبِّ

ا ِمْن طَِريِق الناظَِر فَإِنا  ْن ََل َدْيَن َعلَْيِه، َوأَما ِة، بَِغْيِر تَْخِصيِص َمْن َعلَْيِه َدْيٌن ِمما َواْلفِضا

قَهُ َويَْبتَاَع ِمْنهُ َجاِريَةً يَطَُؤهَا َويَ   أُْكَل ِمْنهُ َويُْنفَِق ِمْنهُ..َما بِيَِدِه لَهُ أَْن يَُصدِّ

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول: الشاافِِعيِّ َوأَبِي ُسلَْيَماَن َوَغْيِرِهَما.■

ْيُن فِي اْلُعُروِض الاتِي ِعْنَدهُ الاتِي ََل َزَكاةَ فِيهَا، َويَُزكِّي َما ِعْنَدهُ فَإِْن لَْم يَُكْن ■  يُْجَعُل الدا

َكاةَ، فَإِْن فََضَل َعْن ِعْنَدهُ ُعرُ  َكاةُ، َوأَْسقََط بَِذلَِك الزا ا فِيِه الزا وٌض َجَعَل َدْينَهُ فِيَما بِيَِدِه ِمما

ِة فَقَطْ  َُ فِي الذاهَِب َواْلفِضا َكاةُ َزكااهُ َوإَِلا فَََل، َوإِناَما هََذ ،  َدْينِِه َشْيٌء يَِجُب فِي ِمْقَداِرِه الزا

ا اْلَموَ  ْرُع َوالثَِّماُر فَََل؛ َولَِكْن يَُزكِّي ُكلا َذلَِك، َسَواٌء َكاَن َعلَْيِه َدْيٌن ِمْثَل َما َوأَما اِشي َوالزا

.)مالك(  َمَعهُ ِمْن َذلَِك أَْو أَْكثََر أَْو أَقَلا

َكاةُ، َسَواٌء فِي َذلَِك ■  ْيِن فِي َماٍل تَِجُب فِيِه الزا ةُ، يُْجَعُل َما َعلَْيِه ِمْن الدا الذاهَُب، َواْلفِضا

َواْلَمَواِشي، َواْلَحْرُث، َوالثَِّماُر، َوُعُروُض التَِّجاَرِة، َويَْسقُطُ بِِه َزَكاةُ ُكلِّ َذلَِك. َوََل 

َكاةُ، أَْو َما َداَم ِعْنَدهُ  يُْجَعُل َدْينُهُ فِي ُعُروِض اْلقِْنيَِة َما َداَم ِعْنَدهُ َماٌل تَِجُب فِيِه الزا

ٌض لِلتَِّجاَرِة.)أبو يوسف ومحمد بن الحسن َوهَُو قَْول اللاْيِث ْبِن َسْعٍد َوُسْفيَاَن ُعُرو

)  الثاْوِريِّ

ْرِع، َوََل يُْجَعُل َدْيُن اْلَماِشيَِة إَلا فِي اْلَماِشيَِة، َوََل ■  ْرِع إَلا فِي الزا ََل يُْجَعُل َدْيُن الزا

ا َعلَْيِه َدْيُن ِمْثلِِه.)زفر( يُْجَعُل َدْيُن اْلَعْيِن إَلا فِي  اْلَعْيِن، فَيَْسقُطُ بَِذلَِك َما ِعْنَدهُ ِمما

َما نََرى َعلَى َرُجٍل َدْينُهُ أَْكثَُر ِمْن َمالِِه َصَدقَةً، ََل فِي َماِشيٍَة َوََل فِي أَْصٍل.)عطاء ■ 

 وطاوس(

 929اةَ َعلَْيِه فِيِه[م]َمْسأَلَةٌ ِمْن َكاَن لَهُ َعلَى َغْيِرِه َدْيٌن فَََل َزكَ 

ًَل ِعْنَد َملِيٍء ُمقِرٍّ يُْمِكنُهُ قَْبُضهُ أَ  ْو َوَمْن َكاَن لَهُ َعلَى َغْيِرِه َدْيٌن فََسَواٌء َكاَن َحاَل ً أَْو ُمَؤجا

ِحبِِه، َولَْو أَقَاَم ُمْنِكٍر، أَْو ِعْنَد َعِديٍم ُمقِرٍّ أَْو ُمْنِكٍر ُكلُّ َذلَِك َسَواٌء، َوََل َزَكاةَ فِيِه َعلَى َصا

َعْنهُ ِسنِيَن َحتاى يَْقبَِضهُ فَإَِذا قَبََضهُ اْستَأْنََف َحْوًَل َكَسائِِر اْلفََوائِِد َوََل فَْرَق. فَإِْن قَبََض 

َكاةُ فَََل َزَكاةَ فِيِه، ََل ِحينَئٍِذ َوََل بَْعَد َذلَِك  الذاهَُب، اْلَماِشيَةُ، وَ  -ِمْنهُ َما ََل تَِجُب فِيِه الزا

ةُ فِي َذلَِك َسَواٌء  ْرُع فَََل َزَكاةَ فِيِه أَْصًَل؛ ِْلَناهُ لَْم يُْخِرْج ِمْن  -َواْلفِضا ا الناْخُل، َوالزا َوأَما

 َزْرِعِه َوََل ِمْن ثَِماِرِه.

 -أقوال الفقهاء:

 من كان له دين فليزكه.)طاوس■

ْيُن َعلَى َملِيٍء فََعلَى صَ ■  اِحبِِه أََداُء َزَكاتِِه، فَإِْن َكاَن َعلَى ُمْعِدٍم فَََل َزَكاةَ إَذا َكاَن الدا

نِيَن الاتِي َمَضْت.)سعيد بن المسيب والزهري(  فِيِه َحتاى يَْخُرَج؛ فَيَُكوُن َعلَْيِه َزَكاةُ السِّ

ْيِه فِيِه َحتاى إْن َكاَن َعلَى ثِقٍَة َزكااهُ؛ َوإِْن َكاَن َعلَى َغْيِر ثِقٍَة فَََل َزَكاةَ َعلَ ■ 
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 يَْقبَِضهُ.)الشافعي وميمون بن مهران ومجاهد(

إَذا َكاَن لََك الداْيُن فََعلَْيَك َزَكاتُهُ؛ َوإَِذا َكاَن َعلَْيَك فَََل َزَكاةَ َعلَْيَك فِيِه.)مجاهد َوهَُو ■ 

) ، َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ  قَْوُل ُسْفيَاَن الثاْوِريِّ

َكاةُ َزكااهُ لَِسنٍَة ََل َزَكاةَ فِيِه ■  َحتاى يَْقبَِضهُ، فَإَِذا قَبََضهُ أَْو قَبََض ِمْنهُ ِمْقَداَر َما فِيِه الزا

َواِحَدٍة، َوإِْن بَقَِي ِسنِيَن.)مالك وروى عن عمربن عبد العزيو وقد صح عنه مثل قول 

 المؤلف(

 بن الحسن( لَْيَس فِي الداْيِن َزَكاةٌ َحتاى يَْقبَِضهُ.)محمد بن على■ 

ُكلا َدْيٍن لَْيَس َعْن بََدٍل، أَْو َكاَن َعْن بََدِل َما ََل يَْملُِك، َكاْلِميَراِث، َواْلَمْهِر، َواْلُجْعِل، ■ 

َوِديَِة اْلَخطَأِ، َواْلَعْمِد إَذا َصالََح َعلَْيهَا، َواْلُخْلِع: أَناهُ ََل َزَكاةَ َعلَى َمالِِكِه أَْصًَل َحتاى 

هُ، فَإَِذا قَبََضهُ اْستَأْنََف بِِه َحْوًَل، َوُكلا َدْيٍن يَُكوُن َعْن بََدٍل لَْو بَقَِي فِي ِمْلِكِه لََوَجبَْت يَْقبِضَ 

ِة اْلَغاِصِب َواْلُمتََعدِّي، َوثََمِن َعْبِد  َكاةُ َكقَْرِض الداَراِهِم َوفِيَما َوَجَب فِي ِذما فِيِه الزا

َحتاى يَْقبَِض أَْربَِعيَن ِدْرهًَما  -َكاَن َعلَى ثِقٍَة أَْو َغْيِر ثِقٍَة  - َزَكاةَ فِيِه : فَإِناهُ ََل -التَِّجاَرِة 

فَإَِذا قَبََضهَا َزكااهَا لَِعاٍم َخاٍل، ثُما يَُزكِّي ُكلا أَْربَِعيَن يَْقبُِض.)أبو حنيفة َوَجَعَل ُكلا َدْيٍن 

َكاةُ َكاْلُعُروِض لَِغْيِر التَِّجاَرِة يَبِيُعهَا  يَُكوُن َعْن بََدٍل لَْو بَقَِي فِي يَِدهِ  : -لَْم تَِجْب فِيِه الزا

ةً َجَعَل َذلَِك بَِمْنِزلَِة قَْولِِه فِي اْلِميَراِث، َواْلَمْهِر،  قِْسًما آَخَر، فَاْضطََرَب فِيِه قَْولُهُ، فََمرا

ةً قَاَل: ََل َزَكاةَ َعلَْيِه َحتاى يَْقبَِض ِما ئَتَْي ِدْرهٍَم، فَإَِذا قَبََضهَا َزكااهَا لَِعاٍم َخاٍل، َوَمرا

ْيِن(  َوَسَواٌء ِعْنَدهُ َما َكاَن ِعْنَد َعِديٍم أَْو َملِيٍء إَذا َكانَا ُمقِرا

 -اآلثار:

ْيُن َعلَى آَخَر؟■  ُجِل يَُكوُن لَهُ الدا فَقَاَل:  َعْن اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ قَاَل: ُسئَِل َعلِيٌّ َعْن الرا

اهُ لَِما  يِه َصاِحُب اْلَماِل، فَإِْن َخِشَي أَْن ََل يَْقِضيَهُ فَإِناهُ يُْمهَُل، فَإَِذا َخَرَج الداْيُن َزكا يَُزكِّ

 َمَضى.

يِه؟ قَاَل: إْن َكاَن َصاِدقًا ■  ْيِن الظانُوِن: أَيَُزكِّ : ُسئَِل َعلِيٌّ َعْن الدا ْلَمانِيِّ َعْن َعبِيَدةُ السا

ِه لَِما َمَضى.)صحيح(  فَْليَُزكِّ

 قال المؤلف: َوالظانُوُن: هَُو الاِذي ََل يُْرَجى.

يِه ■  بَْيِر َعْن َجابٍِر قَاَل: يَُزكِّ ْيِن َعلَى َغْيِرِه. -َعْن الزُّ  يَْعنِي: َمالَهُ ِمْن الدا

 َذلَِك أَْجَمَع.عن ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب :ُ اْحَسْب َدْينََك َوَما َعلَْيَك َوَزكِّ ■

وا أَْمَوالَُكْم ِمْن َحْوٍل إلَى َحْوٍل، فََما َكاَن فِي َدْيٍن فِي ■ ِ ْبِن ُعَمَر أَناهُ قَاَل: َزكُّ عن َعْبِد َّللاا

ثِقٍَة فَاْجَعلُوهُ بَِمْنِزلَِة َما َكاَن فِي أَْيِديُكْم، َوَما َكاَن ِمْن َدْيٍن ظَنُوٍن فَََل َزَكاةَ فِيِه َحتاى 

 يَْقبَِضهُ َصاِحبُهُ.

ْيِن َزَكاةٌ.■   َعْن اْبِن ُعَمَر وعائشة: لَْيَس فِي الدا

يَات[م َكاة فِي اْلُمُهور َواْلُخْلع َوالدِّ  929]َمْسأَلَةٌ الزَّ

يَاُت، فَبَِمْنِزلَِة َما قُْلنَا؛ َما لَْم يَتََعياْن اْلَمْهُر؛ ِْلَنا  ا اْلُمهُوُر َواْلُخْلُع، َوالدِّ ُكلا َذلَِك َدْيٌن،  َوأَما

ةً ُمَعيانَةً  َدنَانِيَر أَْو َغْيَر َذلَِك  -أَْو َذهَبًا بَِعْينِِه  -َدَراِهَم أَْو َغْيَر َذلَِك  -فَإِْن َكاَن اْلَمْهُر فِضا

َكاةُ َواِجبَةٌ َعلَى َمْن : فَالزا -أَْو َماِشيَةً بَِعْينِهَا، أَْو نَْخًَل بَِعْينِهَا، أَْو َكاَن ُكلُّ َذلَِك ِميَراثًا  -
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َكاةُ فِيهَا، َوََل َمْعنَى لِْلقَْبِض فِي  ُكلُّ َذلَِك لَهُ؛ ِْلَناهَا أَْمَواٌل َصِحيَحةٌ ظَاِهَرةٌ َمْوُجوَدةٌ، فَالزا

َكاةُ  َكَما  َذلَِك َما لَْم يَْمنَْع َصاِحبَهُ َشْيٌء ِمْن َذلَِك، فَإِْن َمنََع َصاَر َمْغُصوبًا َوَسقَطَْت الزا

ْمنَا  ِ تََعالَى التاْوفِيُق. -قَدا  َوبِاَّلَلا

َكاة  َدقَاِت فَتََصدََّق َعلَْيِه بِِه َونََوى الزَّ ]َمْسأَلَةٌ لَهُ َدْيٌن َعلَى بَْعِض أَْهِل الصَّ

 929َزَكاتِِه[م

َدقَاِت  ا، أَْو َشِعيًرا، أَْو  َوَكاَن َذلَِك الداْينُ  -َوِمْن َكاَن لَهُ َدْيٌن َعلَى بَْعِض أَْهِل الصا بُر ً

ةً، أَْو َماِشيَةً  فَتََصداَق َعلَْيِه بَِدْينِِه قِبَلَهُ، َونََوى بَِذلَِك أَناهُ ِمْن َزَكاتِِه أَْجَزأَهُ  -َذهَبًا، أَْو فِضا

َعلَى َمْن هَُو لَهُ ِعْنَدهُ  َذلَِك، َوَكَذلَِك لَْو تََصداَق بَِذلَِك الداْيِن َعلَى َمْن يَْستَِحقُّهُ َوأََحالَهُ بِهِ 

َكاةَ فَإِناهُ يُْجِزئُهُ؟ بُْرهَاُن َذلَِك  َدقَِة اْلَواِجبَِة، َوبِأَْن -َونََوى بَِذلَِك الزا : أَناهُ َمأُْموٌر بِالصا

َدقَاِت ِمْن َزَكاتِِه اْلَواِجبَِة بَِما َعلَْيِه ِمْنهَا، فَإَِذا كَ  اَن إْبَراُقهُ ِمْن يَتََصداَق َعلَى أَْهِل الصا

ْيِن يَُسماى َصَدقَةً فَقَْد أَْجَزأَهُ.  الدا

ثَنَا  ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل: ..■ َحدا َصلاى  -أُِصيَب َرُجٌل َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ِ فِي ثَِماٍر اْبتَاَعهَا فََكثَُر َدْينُهُ، فَقَاَل  -َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا  -َصلاى َّللاا

 َوَذَكَر اْلَحِديَث. َوهَُو قَْوُل َعطَاِء ْبِن أَبِي َربَاٍح َوَغْيِرِه.« تََصداقُوا َعلَْيهِ 

 922]َمْسأَلَةٌ أَْعطَى َزَكاةَ َمالِِه َمْن َوَجبَْت لَهُ ِمْن أَْهلَِها فَبَاَعَها[م

ِق اْلَمأُْموِر َوَمْن أَْعطَى َزَكا ةَ َمالِِه َمْن َوَجبَْت لَهُ ِمْن أَْهلِهَا، أَْو َدفََعهَا إلَى اْلُمَصدِّ

: فََجائٌِز لِلاِذي -بِقَْبِضهَا فَبَاَعهَا َمْن قَبََض َحقاهُ فِيهَا أَْو َمْن لَهُ قَْبُضهَا نَظًَرا ِْلَناهَا ِْلَْهلِهَا 

لَِك لَْو َرَجَعْت إلَْيِه بِِهبٍَة، أَْو هَِدياٍة، أَْو ِميَراٍث، أَْو َصَداٍق أَْو أَْعطَاهَا أَْن يَْشتَِريَهَا، َوَكذَ 

ناهُ إَجاَرٍة أَْو َسائِِر اْلُوُجوِه اْلُمبَاَحِة، َوََل يَُجوُز لَهُ َشْيٌء ِمْن َذلَِك أَْلبَتاةَ قَْبَل أَْن يَْدفََعهَا؛ ِْلَ 

َكاةَ اْبتَاَع َشْيئًا َغْيَر ُمَعياٍن؛ وَ  هََذا ََل يَُجوُز؛ ِْلَناهُ ََل يَْدِري َما الاِذي اْبتَاَع، َولَْم يُْعِط الزا

يَهَا إلَى أَْهلِهَا، َوبِهََذا نَْفِسِه يَْحُرُم َعلَْيِه أَْن يُْعطِ  ُ تََعالَى َعلَْيِه أَْن يَُؤدِّ َي الاتِي اْفتََرَض َّللاا

ُ َغْيَر َما لَِزَمهُ اْلقِيَمةُ، َوأَما  َ تََعالَى قَاَل: }َوأََحلا َّللاا يَهَا إلَى أَْهلِهَا فَإِنا َّللاا ا بَْعَد أَْن يَُؤدِّ

 [ فَهَُو قَْد أَداى َصَدقَةَ َمالِِه َكَما أُِمَر، َوبَاَعهَا اآْلِخُذ َكَما أُبِيَح لَهُ.٨٤١اْلبَْيَع{ ]البقرة: 

 -أقوال الفقهاء:

ث وعكرمة ومكحول َوبِِه يَقُوُل أَبُو َحنِيفَةَ، قول المؤلف بالجواز هو قول: اللي■

، َوأََجاَزهُ الشاافِِعيُّ َولَْم يَْستَِحباهُ، َوَمنََع ِمْنهُ َمالٌِك، َوأََجاَز ُرُجوَعهَا إلَْيِه  َواْْلَْوَزاِعيُّ

 بِاْلِميَراِث.

 -اِلحاديث واآلثار:

ُ  -َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■ » ِ  - َعْنهَا َرِضَي َّللاا ُ  -قَالَْت: أُتَِي َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

ا تََصداَق بِِه َعلَى بَِريَرةَ. فَقَاَل: هَُو لَهَا َصَدقَةٌ َولَنَا  -َعلَْيِه َوَسلاَم  بِلَْحٍم، فَقُْلُت: هََذا ِمما

 صحيح(«)هَِدياةٌ 

ةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن تَقُوُل: َدَخَل َعلَيا ُجَوْيِريَ »عن عبيد َّللا السباق أنه سمع أَناهُ َسِمَع ■

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا فَقَاَل: هَْل ِمْن طََعاٍم؟ فَقُْلُت: ََل، إَلا َعْظًما أُْعِطيَْتهُ  -َصلاى َّللاا
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بِيِه فَقَْد بَلََغْت َمِحلاهَا َدقَِة فَقَاَل: قَرِّ  يح(صح«)َمْوََلةٌ لَنَا ِمْن الصا

َدقَةَ َحَراٌم َعلَْيِه  قال المؤلف: ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوََل ِخََلَف فِي أَنا الصا فَقَْد  -َصلاى َّللاا

 اْستَبَاَحهَا بَْعَد بُلُوِغهَا َمِحلاهَا، إْذ َرَجَعْت إلَْيِه بِاْلهَِدياِة.

ِ َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َّللاا ََل تَِحلُّ : »-َصلاى َّللاا

ِ، أَْو لَِعاِمٍل َعلَْيهَا، أَْو لَِغاِرٍم، أَْو لَِرُجٍل  َدقَةُ لَِغنِيٍّ إَلا لَِخْمَسٍة لَِغاٍز فِي َسبِيِل َّللاا الصا

َق َعلَى اْلِمْسِكيِن فَأَْهَداهَا اْلِمْسِكيُن اْشتََراهَا بَِمالِِه، أَْو لَِرُجٍل َكاَن لَهُ َجاٌر ِمْسِكيٌن، فَتُُصدِّ 

.  صحيح(«)لِْلَغنِيِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: فَهََذا نَصٌّ ِمْن النابِيِّ  َدقَِة، َولَْم  -َصلاى َّللاا بَِجَواِز اْبتِيَاِع الصا

َق بِهَا ِمْن َغْيِرِه.  يَُخصا اْلُمتََصدِّ

ُعَمَر يَقُوُل: َحَمْلُت َعلَى فََرٍس فِي َسبِيِل »ْسلََم َعْن أَبِيِه قَاَل: َسِمْعُت َعْن َزْيِد ْبِن أَ ■ 

ِ، فَأََضاَعهُ الاِذي َكاَن ِعْنَدهُ فَأََرْدُت أَْن أَْشتَِريَهُ، َوَظنَْنُت أَناهُ بَائُِعهُ بُِرْخٍص فَقَاَل لَهُ  َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه وَ  -َرُسوُل َّللاا ََل تَْشتَِرِه، َوََل تَُعْد فِي َصَدقَتَِك َوإِْن أَْعطَاَكهُ بِِدْرهٍَم  -َسلاَم َصلاى َّللاا

 صحيح(«)فَإِنا اْلَعائَِد فِي َصَدقَتِِه َكاْلَعائِِد فِي قَْيئِهِ 

ِ تََعالَى،■  بَْيَر َحَمَل َعلَى فََرٍس فِي َسبِيِل َّللاا فََوَجَد  َعْن أَبِي ُعْثَماَن الناْهِديِّ " أَنا الزُّ

فَأََراَد أَْن يَْشتَِريَهُ، فَنُِهَي " )َونَْحَو هََذا أَْيًضا َعْن  -فََرًسا ِمْن ِضْئِضئِهَا يَْعنِي ِمْن نَْسلِهَا 

)  أَُساَمةَ ْبِن َزْيٍد، َوََل يَِصحُّ

ةَ لَهُْم فِيِه؛ ِْلَنا فََرَس ُعَمَر  َحَمَل  -اْلَحِديِث  َكاَن بِنَصِّ  -قال المؤلف: َوُكلُّ هََذا ََل ُحجا

ا ُسبَِّل فِيِه، َوََل  ِ، فََصاَر َحْبًسا فِي هََذا اْلَوْجِه، فَبَْيُعهُ إْخَراٌج لَهُ َعما َعلَْيِه فِي َسبِيِل َّللاا

ِن، لَْو يَِحلُّ هََذا أَْصًَل؛ فَاْبتِيَاُعهُ َحَراٌم َعلَى ُكلِّ أََحٍد، َوَكَذلَِك اْلقَْوُل فِي اْلَخبََرْيِن اآْلَخَريْ 

ا، ََل ِسياَما، َوفِي َحِديِث أَبِي ُعْثَماَن الناْهِديِّ أَناهُ نَهَى نِتَاَجهَا، َوهَِذِه ِصفَةُ اْلَحْبِس.  َصحا

ا َما لَْم يَْحُرْم بَْيُعهُ َوَكاَن َصَدقَةً ُمْطلَقَةً يَْملُِكهَا اْلُمتََصداُق بِهَا َعلَْيِه َويَبِيُعهَا إْن شَ   -اَء َوأَما

يَانَِة.. ِق بِهَا َعْوًدا فِي َصَدقَتِِه، ََل فِي اللَُّغِة، َوََل فِي الدِّ  فَلَْيَس اْبتِيَاُع اْلُمتََصدِّ

َدقَةَ َحتاى تَْعقَِل.■   َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: ََل تَْشتَِر الصا

يَهَا   : َوهََذا نَصُّ قَْولِنَا.-قال المؤلف: يَْعنِي َحتاى تَُؤدِّ

َدقَِة قَاَل: إْن اْشتََرْيتهَا أَْو ُرداْت َعلَْيك، أَْو َوِرْثتهَا َحلاْت لَك.عَ ■   ْن اْبِن َعبااٍس فِي الصا

َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب قَاَل: َمْن تََصداَق بَِصَدقٍَة فَََل يَْبتَاَعهَا َحتاى تَِصيَر إلَى َغْيِر ■ 

 الاِذي تََصداَق بِهَا َعلَْيِه.

َدقَِة اْبتِيَاَعهَا إَذا اْنتَقَلَْت َعْن الاِذي تََصداَق قا ِق بِالصا ل المؤلف: فَهََذا ُعَمُر يُِجيُز لِْلُمتََصدِّ

 بِهَا َعلَْيِه إلَى َغْيِرِه؛ َوََل فَْرَق ِعْنَدنَا بَْيَن اْْلَْمَرْيِن.

َع إلَْيِه بِاْلِميَراِث تََصداَق بِِه، َويُْفتِي َعْن اْبِن ُعَمَر: أَناهُ َكاَن إَذا تََصداَق بَِشْيٍء فََرجَ ■ 

 بَِذلَِك.

َكاة فِي اْلَمْعِدن[م  911]َمْسأَلَةٌ الزَّ

لَةً، فَإِْن بَقَِي الذاهَُب،  َوََل َشْيَء فِي اْلَمَعاِدِن، َوِهَي فَائَِدةٌ، ََل ُخْمَس فِيهَا َوََل َزَكاةً ُمَعجا

ةُ ِعْنَد ُمْستَْخِرِجهَ  َكاةُ َواْلفِضا : َزكااهُ، -ا َحْوًَل قََمِري ًا، َوَكاَن َذلَِك ِمْقَداَر َما تَِجُب فِيِه الزا
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ُل ُمَخالٍِف لِهََذا : أَنا فِيِه اْلُخْمَس. قُْلنَا: أَْنتُْم أَوا  َوإَِلا فَََل.. فَإِْن قَالُوا: قَْد ُرِوَي َعْن َعلِيٍّ

ةً؛ ِْلَنا اْلخَ  بََر إناَما هَُو فِي َرُجٍل اْستَْخَرَج َمْعِدنًا فَبَاَعهُ بِِمائَِة َشاٍة، اْلُحْكِم إْن َكاَن ُحجا

َوأَْخَرَج اْلُمْشتَِري ِمْنهُ ثََمَن أَْلِف َشاٍة فََرأَى َعلِيٌّ اْلُخْمَس َعلَى اْلُمْشتَِري؛ ََل َعلَى 

ْرِع يَخْ   ُرُج َشْيٌء بَْعَد َشْيٍء.اْلُمْستَْخِرِج لَهُ.. َوقَالُوا أَْيًضا: اْلَمْعِدُن َكالزا

َكاِة، َوُكلُّ َذلَِك بَاِطٌل َولَْو َكاَن  ْرِع َكقِيَاِسِه َعلَى الزا قَاَل ابن حزم: قِيَاُس اْلَمْعِدِن َعلَى الزا

ْرِع فَ  ا قِيَاُسهُ َعلَى الزا يَْلَزُمهُْم اْلقِيَاُس َحق ًا لَتََعاَرَض هََذاِن اْلقِيَاَساِن؛ َوِكََلهَُما فَاِسٌد..َوأَما

 أَْن يَُراُعوا فِيِه َخْمَسةَ أَْوُسٍق َوإَِلا فَقَْد تَنَاقَُضوا..

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول: الليث بن سعد وأحد أقوال الشافعي.■

َصاِص، َواْلقَْزِديِر، َواْلَحِديدِ ■  ِة، َوالنَُّحاِس، َوالرا : - َعلَْيِه فِي َمَعاِدِن الذاهَِب، َواْلفِضا

اْلُخْمُس، َسَواٌء َكاَن فِي أَْرِض ُعْشٍر أَْو فِي أَْرِض َخَراٍج، َسَواٌء أََصابَهُ ُمْسلٌِم، أَْو 

. قَاَل: فَإِْن َكاَن فِي َداِرِه فَََل ُخْمَس فِيِه، َوََل َزَكاةَ، َوََل َشْيَء فِيَما  َكافٌِر، َعْبٌد، أَْو ُحرٌّ

ةً َرأَى فِيِه اْلُخْمَس، َعَدا َذلَِك ِمْن اْلَمَعاِدِن.)أب ْئبَِق، فََمرا و حنيفة َواْختَلََف قَْولُهُ فِي الزِّ

ةً لَْم يََر فِيِه َشْيئًا(  َوَمرا

َكاةُ ■  لَةٌ فِي اْلَوْقِت إْن َكاَن ِمْقَداُر َما فِيِه الزا َكاةُ ُمَعجا ِة: الزا فِي َمَعاِدِن الذاهَِب، َواْلفِضا

َكاةَ فِي َذلَِك َدْيٌن يَُكوُن َعلَْيِه؛ فَإِْن َكاَن الاِذي أََصاَب َوََل َشْيَء فِي َغْيرِ  هَا، َوََل يُْسقِطُ الزا

ِة نُْدَرةً بَِغْيِر َكبِيِر َعَمٍل فَفِي َذلَِك اْلُخْمُس.)مالك(  فِي َمْعِدِن الذاهَِب، أَْو اْلفِضا

ْلطَاِن.)مالك(َمْن ظَهََر فِي أَْرِضِه َمْعِدٌن فَإِناهُ يَْسقُطُ مِ ■   ْلُكهُ َعْنهُ، َويَِصيُر لِلسُّ

قال المؤلف: َوهََذا قَْوٌل فِي َغايَِة اْلفََساِد؛ بََِل بُْرهَاٍن ِمْن قُْرآٍن، َوََل ُسناٍة َصِحيَحٍة، ⊙

ا إْن َوََل ِرَوايٍَة َسقِيَمٍة، َوََل إْجَماٍع؛ َوََل قَْوِل َصاِحٍب، َوََل َرْأٍي لَهُ َوْجهٌ، َوَعلَى هَذَ 

ْلطَاِن َويَْبطُُل ُحْكُمهُ َولَْو أَناهُ اْلَكْعبَةُ َوهََذا فِي َغايَِة  ظَهََر فِي َمْسِجٍد أَْن يَِصيَر ِمْلُكهُ لِلسُّ

 اْلفََساِد.

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاا ، .« إنا ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ : »-َصلاى َّللاا

 فََصحا أَنا َمْن ظَهََر فِي أَْرِضِه َمْعِدٌن فَهَُو لَهُ، يُوَرُث َعْنهُ َويَْعَمُل فِيِه َما َشاَء.

 -اِلحاديث واآلثار:

َكاِز اْلُخْمسُ »عن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم: ■  صحيح(«)َوفِي الرِّ

َكاُز فَهَُو َدْفُن  ا الرِّ اْلَجاِهلِياِة فَقَْط؛ ََل اْلَمَعاِدُن، ََل ِخََلَف بَْيَن أَْهِل اللَُّغِة قال المؤلف: َوأَما

 فِي َذلَِك.

ِ »عن أبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ يَقُوُل: ■ ُ  -بََعَث َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب إلَى َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

لَْم تَْحُصْل ِمْن تَُرابِهَا، فَقَساَمهَا بَْيَن أَْربََعِة نَفٍَر:  بُِذهَْيبٍَة فِي أَِديٍم َمْقُروظٍ  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

ُعيَْينَةَ ْبِن بَْدٍر، َواْْلَْقَرِع ْبِن َحابٍِس، َوَزْيِد اْلَخْيِر، َوَذَكَر َرابًِعا، َوهَُو َعْلقََمةُ ْبُن 

 صحيح(«)ُعََلثَةَ 

كَ  اةَ: هَُؤََلِء ِمْن اْلُمَؤلافَِة قُلُوبُهُْم، َوَحقُّهُْم فِي قال المؤلف: فَقَاَل َمْن َرأَى فِي اْلَمْعِدِن الزا

َكاِة ََل فِي اْلُخْمِس؛ َوقَاَل اآْلَخُروَن: َعلِيٌّ ِمْن بَنِي هَاِشٍم، َوََل يَِحلُّ لَهُ الناظَُر فِي  الزا
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َدقَِة، َوإِناَما الناظَُر فِي اْْلَْخَماِس.  الصا

ْيِن َدْعًوى فَاِسَدةٌ، َولَْو َكانَْت تِْلَك الذاهَُب ِمْن ُخْمٍس َواِجٍب، أَْو قَاَل المؤلف: ِكََل اْلقَْولَ 

ِمْن َزَكاٍة لََما َجاَز أَْلبَتاةَ أَْخُذهَا إَلا بَِوْزٍن َوتَْحقِيٍق، ََل يُْظلَُم َمَعهُ اْلُمْعِطي َوََل أَْهُل 

ا َكانَْت لَْم تَحْ  ُصْل ِمْن تَُرابِهَا َصحا يَقِينًا أَناهَا لَْيَسْت ِمْن َشْيٍء ِمْن اْْلَْربََعِة اْْلَْخَماِس؛ فَلَما

 -َذلَِك، َوإِناَما َكانَْت هَِدياةً ِمْن الاِذي أََصابَهَا، أَْو ِمْن َوْجٍه َغْيِر هََذْيِن اْلَوْجهَْيِن، فَأَْعطَاهَا 

 َمْن َشاَء.. -َعلَْيِه الساََلُم 

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َكاِز. فَقَاَل:  -َصلاى َّللاا ُسئَِل َعْن الرِّ

ُ فِي اْْلَْرِض يَْوَم َخلََق الساَماَواِت َواْْلَْرضَ  ضعيف() َعْبَد «)هَُو الذاهَُب الاِذي َخلَقَهُ َّللاا

ِ ْبَن َسِعيٍد بن أبي سعيد المقبري ُمتافٌَق عَ   لَى إْطَراِح ِرَوايَتِِه(َّللاا

ِه ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن النابِيِّ »عن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ فِي  -َصلاى َّللاا

َكاِز اْلُخْمسُ   ضعيف(«)اللُّقَطَِة َما َكاَن ِمْنهَا فِي اْلَخَراِب َواْْلَْرِض اْلِمْيتَاِء فَفِيِه َوفِي الرِّ

ِ »َربِيَعةَ َعْن َغْيِر َواِحٍد ِمْن ُعلََمائِِهْم  َعنْ ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

 ضعيف(«)َوِهَي فِي نَاِحيَِة اْلفُْرعِ  -قَطََع لِبََِلِل ْبِن اْلَحاِرِث َمَعاِدَن اْلقَبَلِياِة  -

َعلَْيِه  -ناهُ ُمْرَسٌل، َولَْيَس فِيِه َمَع إْرَسالِِه إَلا إْقطَاُعهُ قال المؤلف: َولَْيَس هََذا بَِشْيٍء ِْلَ 

ََلُم  َكاةَ. -َعلَْيِه الساََلُم  -تِْلَك اْلَمَعاِدَن فَقَْط، َولَْيَس فِيِه أَناهُ  -السا  أََخَذ ِمْنهَا الزا

 910]َمْسأَلَةٌ ََل تُْؤَخُذ َزَكاةٌ ِمْن َكافٍِر[م

َزَكاةٌ ِمْن َكافٍِر ََل ُمَضاَعفَةً َوََل َغْيَر ُمَضاَعفٍَة، ََل ِمْن بَنِي تَْغلٍِب َوََل ِمْن  َوََل تُْؤَخذُ 

 َغْيِرِهْم.

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول:مالك.■

َل تؤخد زكاة من كافر إَل من بني تغلب فإنها تؤخذ منهم مضاعفة.)أبو حنيفة ■

 والشافعي(

 -اآلثار:

بَْعد  -ْبِن ُكْرُدوٍس التاْغلِبِيِّ قَاَل: َصالَْحُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب َعْن بَنِي تَْغلَِب  َعْن َداُود■ 

وِم  َعلَى أَْن ََل يَْصبُُغوا َصبِي ًا َوََل يُْكَرهُوا  -أَْن قَطَُعوا اْلفَُراَت َوأََراُدوا اللُُّحوَق بِالرُّ

ْم اْلُعْشَر ُمَضاَعفًا فِي ُكلِّ ِعْشِريَن ِدْرهًَما ِدْرهٌَم قَاَل َداُود َعلَى َغْيِر ِدينِِهْم َعلَى أَنا َعلَْيهِ 

ةٌ، قَْد َصبَُغوا فِي ِدينِِهْم.)ضعيف(  ْبُن ُكْرُدوٍس: لَْيَس لِبَنِي تَْغلَِب ِذما

نِي تَْغلَِب َوقَاَل لَهُ: َعْن ُزْرَعةَ ْبِن النُّْعَماِن أَْو النُّْعَماِن ْبِن ُزْرَعةَ: أَناهُ َكلاَم ُعَمَر فِي بَ ■ 

َف  َك بِِهْم؛ فََصالََحهُْم ُعَمُر َعلَى أَْن أَُضعِّ إناهُْم َعَرٌب يَأْنَفُوَن ِمْن اْلِجْزيَِة، فَََل تُِعْن َعُدوا

َدقَةَ، فَاْشتََرطَ َعلَْيِهْم: أَْن ََل يَْنُصُروا أَْوََلَدهُْم.  َعلَْيِهْم الصا

ْثتُ  ْغُت لِبَنِي تَْغلَِب َْلُقَتِّلَنا ُمقَاتِلَتَهُْم  قَاَل ُمِغيَرةُ فَُحدِّ أَنا َعلِيا ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل: لَئِْن تَفَرا

ةُ ِحيَن نََصُروا أَْوََلَدهُْم.)ضعيف( ما  َوَْلَْسبِيَنا َذَراِرياهُْم؛ فَقَْد نَقَُضوا، َوبَِرئَْت ِمْنهُْم الذِّ

فااِح ْبِن : ِْلَناهُ يَقُوُل رِ قال المؤلف ةً: َعْن السا ةً: َعْن السافااِح ْبِن َمطٍَر، َوَمرا َوايَةً َمرا

ةً: َعْن َداُود  ةً َعْن َداُود ْبِن ُكْرُدوٍس أَناهُ َصالََح ُعَمَر َعْن بَنِي تَْغلَِب َوَمرا اْلُمثَناى، َوَمرا
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ةَ ْبِن النُّْعَماِن، أَْو النُّْعَماِن ْبِن ُزْرَعةَ أَناهُ ْبِن ُكْرُدوٍس َعْن ُعبَاَدةَ ْبِن النُّْعَماِن، أَْو ُزْرعَ 

ِة هََذا اَِلْضِطَراِب اْلُمْفِرِط فَإِنا َجِميَع هَُؤََلِء ََل يَْدِري أََحٌد َمْن هُْم  َصالََح ُعَمَر َوَمَع ِشدا

ِ تََعالَى؟  ِمْن َخْلِق َّللاا

َسهُ َوهََدُموا بِِه أَْكثََر أُُصولِِهْم ِْلَناهُْم يَقُولُوَن: ََل َوقَْد َخالَفُوا هََذا اْلَخبََر نَفْ  وقال أيضا:

ثُُر يُْقبَُل َخبَُر اآْلَحاِد الثِّقَاِت الاتِي لَْم يُْجَمْع َعلَْيهَا فِيَما إَذا َكثَُرْت بِِه اْلبَْلَوى، َوهََذا أَْمٌر تَكْ 

ِ بِِه اْلبَْلَوى، َوََل يَْعِرفُهُ أَْهُل اْلَمِدينَِة  َوَغْيُرهُْم.. َوََل ِخََلَف لِْلقُْرآِن أَْكثَُر ِمْن قَْوِل َّللاا

[ فَقَالُوا هُْم: إَلا بَنِي ٨٨تََعالَى: }َحتاى يُْعطُوا اْلِجْزيَةَ َعْن يٍَد َوهُْم َصاِغُروَن{ ]التوبة: 

و وَن اْلِجْزيَةَ َوََل َصَغاَر َعلَْيِهْم؛ بَْل يَُؤدُّ َدقَةَ ُمَضاَعفَةً؛ فََخالَفُوا تَْغلَِب فَََل يَُؤدُّ َن الصا

نََن اْلَمْنقُولَةَ نَْقَل اْلَكافاِة.. ثُما لَْو َصحا َوثَبََت لََكانُوا قَْد َخالَفُوهُ؛ ِْلَنا َجمِ  يَع َمْن اْلقُْرآَن، َوالسُّ

لُهُْم َعْن آِخِرِهْم  -َرَوْوهُ َعْنهُ  ةَ؛ يَقُولُوَن ُكلُّهُْم: إنا بَنِي تَ  -أَوا ما ْغلَِب قَْد نَقَُضوا تِْلَك الذِّ

 فَبَطََل َذلَِك اْلُحْكُم..

َعْن ِزيَاِد ْبِن ُحَدْيٍر قَاَل: أََمَرنِي ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب أَْن آُخَذ ِمْن نََصاَرى بَنِي تَْغلَِب ■ 

 اْلُعْشَر، َوِمْن نََصاَرى أَْهِل اْلِكتَاِب نِْصَف اْلُعْشِر.)صحيح(

ف: فََكَما لَْم يُْسقِْط أَْخُذ نِْصِف اْلُعْشِر ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب اْلِجْزيَةَ َعْنهُْم فََكَذلَِك ََل قال المؤل

 يُْسقِطُ أَْخُذ اْلُعْشِر ِمْن بَنِي تَْغلَِب أَْيًضا اْلِجْزيَةَ َعْنهُْم..

ا يَتَِّجُر بِِه[م َكاةُ ِممَّ  919]َمْسأَلَةٌ الزَّ

اُر اْلُمْسلِِميَن، َوََل ِمْن َكافٍِر أَْصًَل َوََل يَُجوُز أَْخُذ  ا يَتاِجُر بِِه تُجا  -َزَكاٍة َوََل تَْعِشيَر ِمما

إَلا أَْن يَُكونُوا ُصولُِحوا َعلَى َذلَِك َمَع اْلِجْزيَِة فِي  -تََجَر فِي بََِلِدِه أَْو فِي َغْيِر بََِلِدِه 

ا اْلُمْسلُِموَن فَقَْد َذَكْرنَا قَْبُل أَناهُ ََل َزَكاةَ أَْصِل َعْقِدِهْم، فَتُْؤَخُذ ِحينَئٍِذ مِ  ْنهُْم َوإَِلا فَََل، أَما

ُ  -لِتَِجاَرٍة َكانَْت أَْو لَِغْيِر تَِجاَرٍة  -َعلَْيِهْم فِي اْلُعُروِض  ا اْلُكفااُر فَإِناَما أَْوَجَب َّللاا َوأَما

 ِ ْن َكاَن َذلَِك ُصْلًحا َمَع اْلِجْزيَِة فَهَُو َحقٌّ َوَعْهٌد َصِحيٌح، تََعالَى َعلَْيِهْم اْلِجْزيَةَ فَقَْط؛ فَإ

َغاِر، َما لَمْ  ِة بِاْلِجْزيَِة َوالصِّ ما ِة َعْقِد الذِّ  َوإَِلا فَََل يَِحلُّ أَْخُذ َشْيٍء ِمْن أَْمَوالِِهْم بَْعَد ِصحا

ِ تََعالَى التاْوفِيُق. -يَْنقُُضوا اْلَعْهَد   َوبِاَّلَلا

 -أقوال الفقهاء:

ةً فَقَْط َوََل يُْؤَخُذ ِمْنهُْم ■  ِة إَذا َسافَُروا نِْصُف اْلُعْشِر فِي اْلَحْوِل َمرا ما يُْؤَخُذ ِمْن أَْهِل الذِّ

ٍم، ِمْن أَقَلا ِمْن ِمائَتَْي ِدْرهٍَم َشْيٌء، َوَكَذلَِك يُْؤَخُذ ِمْن اْلَحْربِيِّ اْلُعْشُر إَذا بَلََغ ِمائَتَْي ِدْرهَ 

اِرِهْم َشْيئًا.)أبو  اِرنَا َشْيئًا فَََل نَأُْخُذ ِمْن تُجا َوإَِلا فَََل؛ إَلا إْن َكانُوا ََل يَأُْخُذوَن ِمْن تُجا

 حنيفة(

ِة اْلُعْشُر إَذا تََجُروا إلَى َغْيِر بََِلِدِهْم ■  ما ا قَلا أَْو َكثَُر  -يُْؤَخُذ ِمْن أَْهِل الذِّ إَذا  -ِمما

نَِة، فَإِْن تََجُروا فِي بََِلِدِهْم بَاُعوا ، َويُْؤَخُذ ِمْنهُْم فِي ُكلِّ ُسْفَرٍة َكَذلَِك، َولَْو ِمَرًرا فِي السا

ةً ِمنْ   لَْم يُْؤَخْذ ِمْنهُْم َشْيٌء، َويُْؤَخُذ ِمْن اْلَحْربِيِّيَن َكَذلَِك إَلا فِيَما َحَملُوا إلَى اْلَمِدينَِة َخاصا

ةً، فَإِناهُ ََل يُْؤَخُذ ِمْنهُْم إَلا نِْصُف اْلُعْشِر فَقَْط.)مالك(اْلِحْنطَِة، َوال بِيِب َخاصا  زا

 -أقوال الفقهاء:

ْحَمِن ْبِن ِمْهَراَن: أَنا ُعَمَر َكتََب إلَى أَيُّوَب ْبِن ُشَرْحبِيَل: ُخْذ ِمْن ■ ■  َعْن َعْبِد الرا



 

513 
 

ا ِدينَاًرا، َوِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب ِمْن ُكلِّ ِعْشِريَن ِدينَاًرا اْلُمْسلِِميَن ِمْن ُكلِّ أَْربَِعيَن ِدينَارً 

ِدينَاًرا، إَذا َكانُوا يُِديُرونَهَا، ثُما ََل تَأُْخُذ ِمْنهُْم َشْيئًا َحتاى َرْأَس اْلَحْوِل، فَإِنِّي َسِمْعُت َذلَِك 

ْن َسِمَع النابِيا  ْن َسِمَعهُ ِمما ُ عَ  -ِمما  لَْيِه َوَسلاَم.)ضعيف() َوهََذا َعْن َمْجهُولِيَن(َصلاى َّللاا

ِ ْبَن ُعْتبَةَ َزَمَن ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب، ■  َعْن الساائِِب ْبِن يَِزيَد: ُكْنُت أَْعُشُر َمَع َعْبِد َّللاا

ِة أَْنَصاَف ُعْشِر أَْمَوالِِهْم فِيَما تََجُروا بِهِ  ما  .فََكاَن يَأُْخُذ ِمْن أَْهِل الذِّ

َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب: ُخْذ ِمْن اْلُمْسلِِميَن ِمْن ُكلِّ أَْربَِعيَن ِدْرهًَما ■ 

ةَ لَهُ ِمْن ُكلِّ  ْن ََل ِذما ِة ِمْن ُكلِّ ِعْشِريَن ِدْرهًَما ِدْرهًَما، َوِمما ما ِدْرهًَما، َوِمْن أَْهِل الذِّ

 هًَما.َعَشَرِة َدَراِهِم ِدرْ 

ِزيَاِد ْبِن ُحَدْيٍر: أََمَرنِي ُعَمُر بِأَْن آُخَذ ِمْن بَنِي تَْغلَِب اْلُعْشَر، َوِمْن نََصاَرى أَْهِل ■ 

 اْلِكتَاِب نِْصَف اْلُعْشِر.

ِ ْبِن ُعْتبَةَ َعلَى ُسوِق اْلَمِدينَ ■  ِة َزَماَن َعْن الساائِِب ْبِن يَِزيَد قَاَل: ُكْنُت ُغََلًما َمَع َعْبِد َّللاا

 ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب، فََكاَن يَأُْخُذ ِمْن النابَِط اْلُعْشَر.

 ِ ةَ فِيِه، ِْلَناهُ لَْيَس َعْن َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم..  -قال المؤلف: هََذا ُكلُّهُ ََل ُحجا َصلاى َّللاا

ينَا َعْن ُعَمَر  ُ عَ  -فََكْيَف َوقَْد ُروِّ  ⬇⬇بَيَاَن هََذا ُكلِّهِ  -ْنهُ َرِضَي َّللاا

اًرا، َواْبَن َمْسُعوٍد، َوُعْثَماَن ْبَن ُحنَْيٍف إلَى ■  َعْن أَبِي ِمْجلٍَز قَاَل: بََعَث ُعَمُر: َعما

: أَنا ُعْثَماَن ْبَن ُحنَْيٍف َمَسَح اْْلَْرَض فََوَضَع َعلَْيهَا َكَذا -فََذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه  -اْلُكوفَِة 

ِة الاِذيَن يَْختَلِفُوَن بِهَا ِمْن ُكلِّ ِعْشِريَن ِدْرهًَما ِدْرهًَما َوكَ  ما َذا، َوَجَعَل فِي أَْمَواِل أَْهِل الذِّ

ْبيَاَن  -َوَجَعَل َعلَى ُرُءوِسِهْم  : أَْربََعةً َوِعْشِريَن ثُما َكتََب -َوَعطاَل ِمْن َذلَِك النَِّساَء َوالصِّ

 أََجاَزهُ.بَِذلَِك إلَى ُعَمَر فَ 

تِِهْم.  قال المؤلف: فََصحا أَنا هََذا َكاَن فِي أَْصِل اْلَعْهِد َواْلَعْقِد َوِذما

ِ ْبِن َخالٍِد اْلَعْبِسيِّ قَاَل: َسأَْلت ِزيَاَد ْبَن ُحَدْيٍر: َمْن ُكْنتُْم تُْعِشُروَن؟ قَاَل َما ■  َعْن َعْبِد َّللاا

ُرونَنَا إَذا أَتَْينَاهُْم.ُكناا نُْعِشُر ُمْسلًِما َوََل ُمعَ  اَر أَْهِل اْلَحْرِب َكَما يَُعشِّ  اِهًدا، ُكناا نُْعِشُر تُجا

ْن لَْم يَُعاقَْد َعلَى َذلَِك.  قال المؤلف: فََصحا أَناهُ لَْم يَُكْن يُْؤَخُذ َذلَِك ِمما

َكاة فِيَما أُِصيَب ِمْن اْلَعْنبَِر َواْلَجَواِهِر وَ  ِد[م]َمْسأَلَةٌ الزَّ ُمرُّ  919اْليَاقُوِت َوالزُّ

ِد  ُمرُّ ا أُِصيَب ِمْن اْلَعْنبَِر َواْلَجَواِهِر َواْليَاقُوِت َوالزُّ يِِّه  -َولَْيَس فِي َشْيٍء ِمما -بَِحِريِِّه َوبَرِّ

 : َشْيٌء أَْصًَل، َوهَُو ُكلُّهُ لَِمْن َوَجَدهُ.

ِن اْلَخطااِب: أَنا فِي اْلَعْنبَِر، َوفِي ُكلِّ َما َعْن طَاُوٍس َعْن اْبِن َعبااٍس َعْن ُعَمَر بْ ■ 

 اُْستُْخِرَج ِمْن ِحْليَِة اْلبَْحِر: اْلُخْمُس َوبِِه يَقُوُل أَبُو يُوُسَف.) اْلَحَسُن ْبُن ُعَماَرةَ ُمْطَرٌح(

فَفِيِه اْلُخْمُس، ِمْن طَِريِق َوقَْد َصحا َعْن اْبِن َعبااٍس أَناهُ قَاَل فِي اْلَعْنبَِر: إْن َكاَن فِيِه َشْيٌء 

 ُسْفيَاَن ْبِن ُعيَْينَةَ َعْن طَاُوٍس َعْن أَبِيِه َعْن اْبِن َعبااٍس ََل َشْيَء فِيِه.

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قَاَل ابن حزٍم: قَاَل َرُسوُل َّللاا إنا ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم : »-َصلاى َّللاا

 « .َحَرامٌ 

ُكلُّ َما ََل  -بََِل ِخََلٍف  -َصحا أَناهُ ََل يَِحلُّ إْغَراُم ُمْسلٍِم َشْيئًا بَِغْيِر نَصٍّ َصِحيٍح، َوَكاَن فَ 

ِ تََعالَى التاْوفِيُق. -َربا لَهُ فَهَُو لَِمْن َوَجَدهُ   َوبِاَّلَلا
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 ]َزَكاةُ اْلفِْطِر[ 

 ٤٠٤فَْرٌض َواِجٌب َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم[م]َمْسأَلَةٌ َزَكاةُ اْلفِْطِر ِمْن َرَمَضاَن 

َزَكاةُ اْلفِْطِر ِمْن َرَمَضاَن فَْرٌض َواِجٌب َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم، َكبِيٍر أَْو َصِغيٍر، َذَكٍر أَْو أُْنثَى، 

ِه َعْن ُكلِّ َواِحٍد َصاٌع مِ  ْن تَْمٍر أَْو ُحرٍّ أَْو َعْبٍد، َوإِْن َكاَن َمْن َذَكْرنَا َجنِينًا فِي بَْطِن أُمِّ

اَع أَْربََعةُ أَْمَداٍد بُِمدِّ النابِيِّ  ْمنَا أَنا الصا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َصاٌع ِمْن َشِعيٍر، َوقَْد قَدا  -َصلاى َّللاا

َشِعيٍر، َوقَْد فَساْرنَاهُ قَْبُل، َوََل يُْجِزُئ َشْيٌء َغْيُر َما َذَكْرنَا، ََل قَْمَح، َوََل َدقِيَق قَْمٍح أَْو 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوََل ُخْبَز َوََل قِيَمةَ.. َوأََجاَز قَْوٌم أَْشيَاَء َغْيَر َما أََمَر بِِه َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

بِيُب، َواْْلَقِطُ. -  فَقَاَل قَْوٌم: يُْجِزُئ فِيهَا اْلقَْمُح َوقَاَل آَخُروَن: َوالزا

وا بِأَْشيَاَء مِ  ا يَأُْكُل َوِمْن قُوِت أَْهِل بَلَِدِه، -ْنهَا َواْحتَجُّ : أَناهُْم قَالُوا: إناَما يُْخِرُج ُكلُّ أََحٍد ِمما

: فَقُْلنَا: هَِذِه َدْعَوى بَاِطٍل بََِل بُْرهَاٍن، ثُما قَْد نَقَْضتُُموهَا ِْلَناهُ إناَما يَأُْكُل اْلُخْبَز ََل اْلَحبا 

َي ُخْبًزا ِْلَناهُ هَُو أََكلَهُ، َوهَُو قُوُت أَْهِل بَلَِدِه، فَإِْن قَالُوا: هَُو َغْيُر َما َجاَء فَأَْوَجبُوا أَْن يُْعطِ 

ِعيَر، َوقَالُوا: إناَما َخصا  َعلَْيِه  -بِِه اْلَخبَُر. قُْلنَا: َصَدْقتُْم، َوَكَذلَِك َما َعَدا التاْمَر، َوالشا

ََلُم  ِعيَر؛ ِْلَناهَُما َكانَا قُوَت أَْهِل اْلَمِدينَِة، َوهََذا قَْوٌل فَاِحٌش التامْ  -بِالذاَكِر  -السا َر، َوالشا

 ِ ُل َذلَِك أَناهُ َكِذٌب َعلَى َرُسوِل َّللاا ا؛ أَوا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ِجد ً َمْكُشوٌف، ِْلَنا هََذا  -َصلاى َّللاا

لَهُ  ا، َويُقَاُل لَهُ: ِمْن أَْيَن لََك أَنا  -َعلَْيِه الساََلُم  -اْلقَائَِل قَوا َما لَْم يَقُْل؛ َوهََذا َعِظيٌم ِجد ً

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوَل َّللاا بِيَب؛ فََسَكَت َعْنهَُما  -َصلاى َّللاا أََراَد أَْن يَْذُكَر اْلقَْمَح، َوالزا

 -أَْهِل اْلَمِدينَِة، َوهََذا ََل يَْعلَْمنَهُ إَلا َمْن أَْخبََرهُ  َوقََصَد إلَى التاْمِر، َوالشاِعيِر؛ أَناهَُما قُوتُ 

بَِذلَِك َعْن نَْفِسِه، أَْو َمْن نََزَل َعلَْيِه َوَحيٌّ بَِذلَِك، َوأَْيًضا: فَلَْو َصحا لَهُْم َذلَِك  -َعلَْيِه الساََلُم 

َ تََعالَى قَْد َعلَِم لََكاَن اْلفَْرُض فِي َذلَِك ََل يَْلَزُم إَلا أَْهَل الْ  َمِدينَِة فَقَْط، َوأَْيًضا: فَإِنا َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َوأَْنَذَر بَِذلَِك َرُسولَهُ  اَم، َواْلِعَراَق،  -َصلاى َّللاا َ تََعالَى َسيَْفتَُح لَهُْم الشا أَنا َّللاا

يَْلبَِس َعلَى أَْهِل هَِذِه اْلبََِلِد ِدينَهُْم فَيُِريُد  َوِمْصَر، َوَما َوَراَء اْلبَِحاِر، فََكْيَف يَُجوُز أَنْ 

ا ِمْنهُْم أَْمًرا َوََل يَْذُكُرهُ لَهُْم َويَْلَزُمهُْم بَِكََلِمِه َما ََل يَْلَزُمهُْم ِمْن التاْمِر، َوالشاِعيِر.. َوأَما 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلا  -اْلَحْمُل فَإِنا َرُسوَل َّللاا أَْوَجبَهَا َعلَى ُكلِّ َصِغيٍر أَْو َكبِيٍر،  -َم َصلاى َّللاا

ِه قَْبَل  َواْلَجنِيُن يَقَُع َعلَْيِه اْسُم: َصِغيٍر، فَإَِذا أَْكَمَل ِمائَةً َوِعْشِريَن يَْوًما فِي بَْطِن أُمِّ

 ْطِر.اْنِصَداِع اْلفَْجِر ِمْن لَْيلَِة اْلفِْطِر َوَجَب أَْن تَُؤداى َعْنهُ َصَدقَةُ اْلفِ 

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ■  ِد ْبِن ِسيِريَن، َوأَبِو قََِلبَةَ َوهَُو قَْوُل الشاافِِعيِّ َزَكاةُ اْلفِْطِر فَِريَضةٌ.) ُمَحما

 ُسلَْيَماَن، َوَغْيِرِهَما(

 ■ : َكاةُ.) الشاافِِعيُّ فِي أَْشهَِر قَْولَْيِه، ََل تُْجِزُئ َزَكاةُ اْلفِْطِر إَلا ِمْن َحبٍّ تَْخُرُج ِمْنهُ الزا

ةً أُْخَرى َوأَْشهَُر أَْقَوالِِه أَنا اْْلَقِطَ ََل يُْجِزُئ، َوأََجاَز  َوتُوقَُف فِي اْْلَقِِط، َوأََجاَزهُ َمرا

َرِة َوَغْيِر َذلِ  ا لَْم يَْذُكْر فِيهَا ِمْن الذُّ  َك(إْخَراَج َما َمنََعْت هَِذِه اْْلَْخبَاُر ِمْن إْخَراِجِه، ِمما

 نِْصَف َصاِع َزبِيٍب يُْجِزُئ َوأَنا اْْلَقِطَ ََل يُْجِزُئ إَلا بِاْلقِيَمِة.)أبو حنيفة(■ 

يَواِن ■  ْنَساِن فِي َصَدقَِة اْلفِْطِر، أَْو قِيَمتِِه َعلَى أَْهِل الدِّ نِْصِف َصاٍع ِمْن بُرٍّ َعلَى اْْلِ
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ا َعْن طَاُوٍس، َوُمَجاِهٍد، َوَسِعيِد ْبِن نِْصُف ِدْرهٍَم.)عمر بن عبد العزيز َوَصحا أَْيضً 

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف َوَسِعيِد ْبِن ُجبَْيِر.  بَْيِر َوأَبِي َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرا اْلُمَسيِِّب، َوُعْرَوةَ ْبِن الزُّ

) ، َواللاْيِث، َوُسْفيَاَن الثاْوِريِّ  َوهَُو قَْوُل اْْلَْوَزاِعيِّ

 َراِب، أَْهِل اْلبَاِديَِة َزَكاةُ اْلفِْطِر.)عطاء(لَْيَس َعلَى اْْلَعْ ■ 

 على أَْهِل اْلبَاِديَِة َزَكاةُ اْلفِْطِر ويُْخِرُجوَن فِي َذلَِك اللابَِن.)الحسن(■

 -اِلحاديث واآلثار:

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فََرَض َرُسوُل َّللاا نَْفٍس ِمْن  َعلَى ُكلِّ  -َصلاى َّللاا

: َصاًعا ِمْن تَْمٍر، أَْو َصاًعا -ُحرٍّ أَْو َعْبٍد، َرُجٍل أَْو اْمَرأٍَة، َصِغيٍر أَْو َكبِيٍر  -اْلُمْسلِِميَن 

 صحيح(«)ِمْن َشِعيرٍ 

 قال المؤلف: َوقَاَل َمالٌِك: لَْيَسْت فَْرًضا، َواْحتَجا لَهُ َمْن قَلاَدهُ بِأَْن قَاَل: َمْعنَى " فََرضَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل َّللاا " أَيُّ قَداَر ِمْقَداَرهَا ، َوهََذا َخطَأٌ، ِْلَناهُ َدْعًوى بََِل  -َصلاى َّللاا

 ِ ُ  -بُْرهَاٍن َوإَِحالَةُ اللاْفِظ َعْن َمْوُضوِعِه بََِل َدلِيٍل. َوقَْد أَْوَرَدنَا أَنا َرُسوَل َّللاا َصلاى َّللاا

أََمَر بِهَا َوأَْمُرهُ فَْرٌض، قَاَل تََعالَى: }فَْليَْحَذِر الاِذيَن يَُخالِفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن  -َوَسلاَم  َعلَْيهِ 

 تُِصيبَهُْم فِْتنَةٌ أَْو يُِصيبَهُْم َعَذاٌب أَلِيٌم{

ِ »قَْيِس ْبِن َسْعٍد ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أََمَرنَا َرُسوُل َّللاا بَِصَدقَِة اْلفِْطِر قَْبَل أَْن  -َصلاى َّللاا

َكاةُ لَْم يَأُْمْرنَا َولَْم يَْنهَنَا، َونَْحُن نَْفَعلُهُ  ا نََزلَْت الزا َكاةُ، فَلَما  «تَْنِزَل الزا

ةٌ لَنَا َعلَْيِهْم ِْلَنا فِيِه أَْمَر َرُسوُل َّللاا  ُ َعلَْيهِ  -قال المؤلف: َوهََذا اْلَخبَُر ُحجا  َصلاى َّللاا

 بَِزَكاِة اْلفِْطِر، فََصاَر أَْمًرا ُمْفتََرًضا ثُما لَْم يَْنهَ َعْنهُ فَبَقَِي فَْرًضا َكَما َكاَن.. -َوَسلاَم 

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فََرَض َرُسوُل َّللاا َزَكاةَ اْلفِْطِر َعلَى الذاَكِر،  -َصلاى َّللاا

، َواْلَعْبِد: َصاًعا ِمْن تَْمٍر، أَْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر. قَاَل اْبُن ُعَمَر: فََعَدلَهُ َواْْلُْنثَى، َواْلحُ  رِّ

ْيِن ِمْن قَْمحٍ   صحيح(«)النااُس بَْعُد: ُمدا

 «فََعَدَل النااُس بَْعُد نِْصَف َصاٍع ِمْن بُرٍّ »َعْن اْبِن ُعَمَر ■ 

 َ  ْعَوَز أَْهُل اْلَمِدينَِة التاْمَر َعاًما فَأَْعطَى الشاِعيَر ".َوَكاَن اْبُن ُعَمَر يُْعِطي التاْمَر، فَأ

ةَ َعلَى  ةً ِعْنَد اْبِن ُعَمَر َما اْستََجاَز ِخََلفَه..َوََل ُحجا قال المؤلف: لَْو َكاَن فِْعُل النااِس ُحجا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا ةٌ َعلَى النااِس َوَعلَى اْلِجنِّ َمَعهُْم،  بِالنااِس، لَِكناهُ  -َصلاى َّللاا ُحجا

َب اْبُن ُعَمَر إلَْيِه بِِخََلفِِهْم.. ِ تََعالَى بِِخََلِف النااِس الاِذيَن تَقَرا ُب إلَى َّللاا  َونَْحُن نَتَقَرا

ِ َكاَن النااُس يُْخِرُجوَن َصَدقَةَ اْلفِْطِر فِي َعْهِد َرُسوِل »َعْن اْبِن ُعَمَر ■  ُ  -َّللاا َصلاى َّللاا

ضعيف() َعْبُد اْلَعِزيِز «)َصاًعا ِمْن َشِعيٍر، أَْو تَْمٍر، أَْو َزبِيٍب، أَْو ُسْلتٍ  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

 ْبُن أَبِي ُرَواٍد َضِعيٌف ُمْنَكُر اْلَحِديِث(

ِ َكاَن النااُس يُْخِرُجوَن َصَدقَةَ اْلفِْطِر عَ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ■   -لَى َعْهِد َرُسوِل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  َصاًعا ِمْن َشِعيٍر، أَْو تَْمٍر، أَْو ُسْلٍت، أَْو َزبِيٍب. قَاَل اْبُن ُعَمَر:  -َصلاى َّللاا

ا َكاَن ُعَمُر َوَكثَُرْت اْلِحْنطَةُ َجَعَل ُعَمُر نِْصَف َصاِع ِحْنطٍَة َمَكاَن َصاٍع ِمْن تِْلَك  فَلَما

 « .ْشيَاءِ اْْلَ 

َ قَْد أَْوَسَع، َواْلبُرُّ أَْفَضُل ِمْن التاْمِر ■  يَْعنِي  -َعْن أَبِي ِمْجلٍَز قَاَل قُْلت َِلْبِن ُعَمَر: إنا َّللاا
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فَقَاَل اْبُن ُعَمَر: إنا أَْصَحابِي َسلَُكوا طَِريقًا فَأَنَا أُِحبُّ أَْن  -فِي َصَدقَِة اْلفِْطِر 

 أَْسلَُكهُ.)صحيح(

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -قال المؤلف: هََذا ََل يَْنَسنُِد، ِْلَناهُ لَْيَس فِيِه أَنا َرُسوَل َّللاا َعلَِم  -َصلاى َّللاا

هُ..  َذلَِك َوأَقَرا

 ■ : ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فََرَض َرُسوُل َّللاا ْطِر: َصَدقَةَ اْلفِ  -َصلاى َّللاا

ضعيف() اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد «)َصاًعا ِمْن َشِعيٍر، أَْو َصاًعا ِمْن تَْمٍر، أَْو َصاًعا ِمْن أَقِطٍ 

ْحَمِن ْبِن أَبِي ُذبَاب ضعيف(  الرا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َعْن النابِيِّ ■  ٍر، َصاًعا ِمْن تَمْ »فََذَكَر  -َصلاى َّللاا

ضعيف()ََكثِيُر ْبُن َعْبِد «)أَْو َصاًعا ِمْن َزبِيٍب، أَْو َصاًعا ِمْن أَقٍِط، أَْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر.

ِ َساقِطٌ(  َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن النابِيِّ ■  َصاًعا ِمْن تَْمٍر، أَْو ِمْن »فََذَكَر  -َصلاى َّللاا

ضعيف(َ)أَبُو َمْعَشٍر «)ْن قَْمٍح، َويَقُوُل أَْغنُوهُْم َعْن تَْطَواِف هََذا اْليَْومِ َشِعيٍر، أَْو مِ 

ُث بِاْلَمْوُضوَعاِت(  اْلَمَدنِيُّ هََذا نَِجيٌح ُمطاَرٌح يَُحدِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلامَ  -َعْن ثَْعلَبَةَ ْبِن أَبِي ُصَعْيٍر َعْن أَبِيِه َعْن النابِيِّ ■  َصاًعا ِمْن » - َصلاى َّللاا

)النعمان بن « بُرٍّ َعْن ُكلِّ َذَكٍر أَْو أُْنثَى، َصِغيٍر أَْو َكبِيٍر، َغنِيٍّ أَْو فَقِيٍر، ُحرٍّ أَْو َمْملُوكٍ 

 رشاد ضعيف كثير الغلط(

ُ َعلَْيِه َوَسلامَ  -َعْن النابِيِّ »َعْن ثَْعلَبَةَ ْبِن أَبِي ُصَعْيٍر َعْن أَبِيِه ■  فِي َصَدقَِة  - َصلاى َّللاا

 « .اْلفِْطِر: َصاٌع ِمْن قَْمٍح َعلَى ُكلِّ اْثنَْينِ 

ِ ْبِن أَبِي ُصَعْيٍر َعْن أَبِيِه ■  ِ ْبِن ثَْعلَبَةَ، أَْو ثَْعلَبَةَ ْبِن َعْبِد َّللاا  -َعْن النابِيِّ »َعْن َعْبِد َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم   «: َصاٌع ِمْن بُرٍّ َعلَى ُكلِّ اْثنَْينِ فِي َصَدقَِة اْلفِْطرِ  -َصلاى َّللاا

ِ ْبِن ثَْعلَبَةَ ْبِن أَبِي ُصَعْيٍر َعْن أَبِيِه: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا النابِيا »َعْن َعْبِد َّللاا  -َصلاى َّللاا

 «لِّ َواِحدٍ قَاَم َخِطيبًا فَأََمَر بَِصَدقَِة اْلفِْطِر، َصاَع تَْمٍر، أَْو َصاَع َشِعيٍر َعْن كُ 

قال المؤلف: فََحَصل هََذا اْلَحِديُث َراِجًعا إلَى َرُجٍل َمْجهُوِل اْلَحاِل، ُمْضطَِرٍب َعْنهُ، 

ِ َوََل ِخََلَف فِي  ةً: ثَْعلَبَةُ ْبُن َعْبِد َّللاا ِ ْبُن ثَْعلَبَةَ، َوَمرا ةً: َعْبُد َّللاا أَنا ُمْختَلٍَف فِي اْسِمِه، َمرا

ْهِريا لَ  ِ ْبِن ثَْعلَبَةَ ُصْحبَةٌ.الزُّ  ْم يَْلَق ثَْعلَبَةَ ْبِن أَبِي ُصَعْيٍر، َولَْيَس لَِعْبِد َّللاا

 ■ ِ ِ ْبِن ثَْعلَبَةَ، أَْو ثَْعلَبَةَ ْبِن َعْبِد َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن النابِيِّ »َعْن َعْبِد َّللاا أَناهُ  -َصلاى َّللاا

ْطِر: َصاَع تَْمٍر، أَْو َصاَع َشِعيٍر َعلَى ُكلِّ َواِحٍد، أَْو َصاَع قَْمٍح بَْيَن أََمَر فِي َصَدقَِة اْلفِ 

 .)مرسل(« اْثنَْينِ 

ِ »َعْن أَبِي يَِزيَد اْلَمَدنِيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَْعَطى َرُسوُل َّللاا لُِمظَاِهٍر َشِعيًرا  -َصلاى َّللاا

ا ِمْن قَْمحٍ َوقَاَل: أَْطِعْم هََذا، فَإِنا  ْيِن ِمْن َشِعيٍر يَْقِضيَاِن ُمد ً  ضعيف مرسل(«)ُمدا

ِ »َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا ا َحجا بََعَث  -َصلاى َّللاا لَما

لِّ ُمْسلٍِم ُمدااِن ِمْن ِحْنطٍَة، َصاِرًخا فِي بَْطِن َمكاةَ: أَََل إنا َزَكاةَ اْلفِْطِر َحقٌّ َواِجٌب َعلَى كُ 

ا ِسَوى َذلَِك ِمْن الطاَعامِ   ضعيف مرسل(«)أَْو َصاٌع ِمما

ِ »َعْن الشاْعبِيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َكانُوا يُْخِرُجوَن َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاا َزَكاةَ  -َصلاى َّللاا
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.)ضعيف(اْلفِْطِر َصاًعا ِمْن تَْمٍر، أَْو َصاًعا مِ   ْن َشِعيٍر أَْو نِْصَف َصاٍع ِمْن بُرٍّ

ِ »َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فََرَض َرُسوُل َّللاا َصَدقَةَ اْلفِْطِر:  -َصلاى َّللاا

 ضعيف مرسل(«)ُمداْيِن ِحْنطَةً 

ِ ْبِن َعبْ  -قال المؤلف: َوِمْثلُهُ أَْيًضا  ِد ْبِن َعْن ُعبَْيِد َّللاا ِ ْبِن ُعْتبَةَ، َواْلقَاِسِم ْبِن ُمَحما ِد َّللاا

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، ُكلِِّهْم َعنْ  ِ ْبِن ُعَمَر، َوأَبِي َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرا  أَبِي بَْكٍر، َوَسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا  .َوِهَي َمَراِسيلُ  -َصلاى َّللاا

ِ »َعْن اْبِن َعبااٍس ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا يَْعنِي َزَكاةَ اْلفِْطِر  -فََرَضهَا  -َصلاى َّللاا

ضعيف()ََل يَِصحُّ «)َصاًعا ِمْن تَْمٍر، أَْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر، أَْو نِْصَف َصاٍع ِمْن بُرٍّ  -

 ٍس(لِْلَحَسِن َسَماٌع ِمْن اْبِن َعباا

عن أَبَي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ يَقُوُل: " ُكناا نُْخِرُج َزَكاةَ اْلفِْطِر، َصاًعا ِمْن طََعاٍم، أَْو َصاًعا ■ 

ِمْن َشِعيٍر، أَْو َصاًعا ِمْن تَْمٍر، أَْو َصاًعا ِمْن أَقٍِط؛ أَْو َصاًعا ِمْن َزبِيٍب ") َغْيُر ُمْسنٍَد، 

 (⬇⬇َعلَى أَبِي َسِعيدٍ َوهَُو أَْيًضا ُمْضطَِرٌب فِيِه 

ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُكناا نُْخِرُج َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

بِيَب، َواْْلَقِطَ َوالتاْمرَ  -  .« يَْوَم اْلفِْطِر َصاًعا ِمْن طََعاٍم، َوَكاَن طََعاُمنَا: الشاِعيَر، َوالزا

ِ  -ُكناا نُْخِرُج َزَكاةَ اْلفِْطِر »عن أَبَي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ يَقُوُل: ■ ُ  -َوَرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

: ِمْن ثَََلثَِة أَْصنَاٍف: َصاًعا ِمْن -فِينَا َعْن ُكلِّ َصِغيٍر َوَكبِيٍر، ُحرٍّ َوَمْملُوٍك  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

 «، َصاًعا ِمْن َشِعيٍر.تَْمٍر، َصاًعا ِمْن أَقِطٍ 

ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -لَْم نُْخِرْج َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

إَلا َصاًعا ِمْن تَْمٍر، أَْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر، أَْو َصاًعا ِمْن َزبِيٍب، أَْو َصاًعا ِمْن أَقٍِط، أَْو  -

 « .َصاًعا ِمْن َدقِيٍق، أَْو َصاًعا ِمْن ُسْلٍت ثُما َشكا ُسْفيَاُن فَقَاَل: َدقِيٌق أَْو ُسْلتٌ 

ِ »أَنا أَبَا َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ُكناا نُْخِرُج فِي َعْهِد َرُسوِل َّللاا  -َصلاى َّللاا

 «ْن َشِعيٍر، أَْو َصاًعا ِمْن أَقٍِط، ََل نُْخِرُج َغْيَرهُ َصاًعا ِمْن تَْمٍر، أَْو َصاًعا مِ 

قال المؤلف: فَفِي بَْعِض هَِذِه اْْلَْخبَاِر إْبطَاُل إْخَراِج " اْلبُرِّ " ُجْملَةً، َوفِي بَْعِضهَا إْثبَاُت 

بِيِب، َوفِي بَْعِضهَا نَْفيُهُ، َوإِْثبَاُت اْْلَقِِط ُجْملَةً، َولَْيَس فِيهَا َشْيٌء َغْيُر َذلَِك، َوهُْم  الزا

بِأَقَلا ِمْن هََذا اَِلْضِطَراب..ثُما إناهُ لَْيَس  -الاتِي ََل َمْغَمَز فِيهَا  -يَِعيبُوَن اْْلَْخبَاَر اْلُمْسنََدةَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  َصلاى -ِمْن هََذا ُكلِِّه َخبٌَر ُمْسنٌَد؛ ِْلَناهُ لَْيَس فِي َشْيٍء ِمْنهُ أَنا َرُسوَل َّللاا  -َّللاا

هُ..  َعلَِم بَِذلَِك فَأَقَرا

ِ  -ُكناا نُْخِرُج »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه  -إْذ َكاَن فِينَا َرُسوُل َّللاا َصلاى َّللاا

ْو َصاًعا ِمْن َزبِيٍب، فَلَْم نََزْل َزَكاةَ اْلفِْطِر َصاًعا ِمْن أَقٍِط، أَْو َصاًعا ِمْن طََعاٍم، أَ  -َوَسلاَم 

ا أَْو ُمْعتَِمًرا؛ فََكلاَم النااَس َعلَى اْلِمْنبَِر فَقَاَل: إنِّي أََرى  نُْخِرُج َذلَِك َحتاى قَِدَم ُمَعاِويَةُ َحاج ً

ا أَنا ُمداْيِن ِمْن َسْمَراَء الشااِم تَْعِدُل َصاًعا ِمْن تَْمٍر، فَأََخَذ النااُس بَِذلِ  َك. قَاَل أَبُو َسِعيٍد: فَأَما

 « .أَنَا فَََل أُْخِرُجهُ أَبًَدا َما ِعْشُت َكَما ُكْنُت أُْخِرُجهُ 

َعْن ِعيَاِض ْبِن َسْعٍد قَاَل: " َذَكْرُت ِْلَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َصَدقَةَ اْلفِْطِر؟ فَقَاَل ََل ■ 

ِ أُْخِرُج إَلا َما ُكْنُت أُْخِرُج فِي َعْهِد  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوِل َّللاا َصاًعا ِمْن تَْمٍر،  -َصلاى َّللاا
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أَْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر، أَْو َصاَع َزبِيٍب أَْو َصاَع أَقٍِط، فَقِيَل لَهُ: أَْو ُمداْيِن ِمْن قَْمٍح؟ فَقَاَل: 

 هَا ".ََل، تِْلَك قِيَمةُ ُمَعاِويَةَ، ََل أَْقبَلُهَا، َوََل أَْعَمُل بِ 

، أَْو َصاٌع ِمْن ■ ■  َعْن اْبِن َعبااٍس قَاَل: َذَكَر فِي َصَدقَِة اْلفِْطِر فَقَاَل " َصاٌع ِمْن بُرٍّ

 تَْمٍر، أَْو َصاٌع ِمْن َشِعيٍر، أَْو َصاٌع ِمْن ُسْلٍت ".)صحيح(

دِّيقِ ■ ثَنِي َمْن أَداى إلَى أَبِي بَْكٍر الصِّ نِْصَف َصاٍع بُرٍّ فِي َصَدقَِة  عن أَبَي قََِلبَةَ قَاَل: َحدا

 اْلفِْطِر.

ُ َعْنهُ  -َعْن أَبِي اْْلَْشَعَث أَناهُ َسِمَع ُعْثَماَن ْبَن َعفااَن ■  َوهَُو يَْخطُُب، فَقَاَل:  -َرِضَي َّللاا

 .فِي َصَدقَِة اْلفِْطِر: َصاٌع ِمْن تَْمٍر، أَْو َصاٌع ِمْن َشِعيٍر، أَْو نِْصُف َصاٍع ِمْن بُرٍّ 

َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: َصاٌع ِمْن تَْمٍر، أَْو َصاٌع ِمْن َشِعيٍر، أَْو نِْصُف َصاٍع ■ 

.  ِمْن بُرٍّ

َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت " َكاَن النااُس يُْعطُوَن َزَكاةَ َرَمَضاَن نِْصَف َصاٍع، ■ 

ُ تَعَ  ا إْذ أَْوَسَع َّللاا  الَى َعلَى النااِس فَإِنِّي أََرى أَْن يَتََصداَق بَِصاٍع ".فَأَما

يِق تُْعِطي َزَكاةَ اْلفِْطِر ■  دِّ  -َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت اْلُمْنِذِر: َكانَْت أَْسَماُء بِْنُت أَبِي بَْكِر الصِّ

َن  ْن تََموا . َصاًعا ِمْن تَْمٍر، َصاًعا ِمْن َشِعيٍر، أَْو نِْصَف َصاعٍ  -َعما  ِمْن بُرٍّ

ِ يَقُوُل: َصَدقَةُ اْلفِْطِر َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم ُمدااِن ِمْن قَْمٍح، أَْو َصاٍع ■  عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاا

 ِمْن تَْمٍر أَْو َشِعيٍر.

نِْصُف  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: َزَكاةُ اْلفِْطِر َعلَى ُكلِّ فَقِيٍر َوَغنِيٍّ َصاٌع ِمْن تَْمٍر، أَوْ ■ 

 َصاٍع ِمْن قَْمٍح.

بَْيِر يَقُوُل َعلَى اْلِمْنبَِر: َزَكاةُ اْلفِْطِر ُمدااِن ِمْن قَْمٍح، أَْو َصاٌع ِمْن َشِعيٍر، ■  عن اْبَن الزُّ

 أَْو تَْمٍر.

ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: ُمدااِن ِمْن قَْمٍح، أَْو َصاٍع ِمْن تَْمٍر، أَْو َشِعيرٍ ■  يَْعنِي فِي  - َعْن َعْبِد َّللاا

 َصَدقَِة اْلفِْطِر.

ِغيِر، َواْلَكبِيِر، َواْلَحْمِل.■   أَنا ُعْثَماَن ْبَن َعفااَن َكاَن يُْعِطي َصَدقَةَ اْلفِْطِر َعْن الصا

قِيِق[م  919]َمْسأَلَةٌ َزَكاةُ اْلفِْطِر َعْن الرَّ

يهَا اْلُمْسلُِم َعْن َرقِيقِِه، ُمْؤِمنِِهْم  َوَكافِِرِهْم، َمْن َكاَن ِمْنهُْم لِتَِجاَرٍة أَْو لَِغْيِر تَِجاَرٍة َكَما َويَُؤدِّ

 َذَكْرنَا.

، َوأَبُو  َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوُسْفيَاَن الثاْوِريِّ فِي اْلُكفااِر؟ َوقَاَل َمالٌِك، َوالشاافِِعيُّ

ْنهُْم َوقَاَل أَبُو َحنِيفَةَ: ََل تَُؤداى َزَكاةُ اْلفِْطِر َعْن ُسلَْيَماَن: ََل تَُؤداى إَلا َعْن اْلُمْسلِِميَن مِ 

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن: تَُؤداى َعْنهُْم َزَكاةُ اْلفِْطِر. َوقَالُوا  افِِعيُّ َرقِيِق التَِّجاَرِة. َوقَاَل َمالٌِك َوالشا

يُِّد عَ -َحاَشا أَبَا ُسلَْيَماَن  -ُكلُّهُْم  ْنهُْم، َوبِِه نَقُوُل َوقَاَل أَبُو ُسلَْيَماُن: يُْخِرُجهَا : يُْخِرُجهَا السا

قِيُق َعْن أَْنفُِسِهْم..  الرا

 919]َمْسأَلَةٌ َعْبٌد بَْيَن اْثنَْيِن فََعلَى ِمْن َزَكاة فِْطره[م

إْخَراُج َزَكاِة اْلفِْطِر،  َمْسأَلَةٌ: فَإِْن َكاَن َعْبٌد أَْو أََمةٌ بَْيَن اْثنَْيِن فََصاِعًدا فََعلَى َسيَِّدْيِهَما

تِِه..  يُْخِرُج َعْن ُكلِّ َواِحٍد ِمْن َمالَِكْيِه بِقَْدِر ِحصا
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 919]َمْسأَلَةٌ َزَكاة اْلفِْطر َعْن اْلُمَكاتَب الَِّذي لَْم يَُؤدِّ َشْيئًا ِمْن ِكتَابَتِِه[م

ا اْلُمَكاتَُب الاِذي لَْم يَُؤدِّ َشْيئًا ِمْن ِكتَابَتِ  ِه فَهَُو َعْبٌد، يَُؤدِّي َسيُِّدهُ َعْنهُ َزَكاةَ اْلفِْطِر. فَإِْن َوأَما

: -أَداى ِمْن ِكتَابَتِِه َما قَلا أَْو َكثَُر، أَْو َكاَن َعْبٌد بَْعُضهُ ُحرٌّ َوبَْعُضهُ َرقِيٌق، أَْو أََمةٌ َكَذلَِك 

َمْملُوٌك: َعلَى َمالِِك بَْعِضِه إْخَراُج َصَدقَِة فَإِنا الشاافِِعيا قَاَل فِيَمْن بَْعُضهُ ُحرٌّ َوبَْعُضهُ 

يا  ِة، اْلفِْطِر َعْنهُ بِِمْقَداِر َما يَْملُِك ِمْنهُ؛ َوَعلَْيِه أَْن يُْخِرَج َعْن نَْفِسِه بِِمْقَداِر َما فِيِه ِمْن اْلُحرِّ

يُِّد َولَْم يَِرْد َعلَى َسيِِّد اْلُمَكاتَِب أَْن يُْعِطَي َزَكاةَ اْلفِْطِر  َعْن ُمَكاتَبِِه. َوقَاَل َمالٌِك: يَُؤدِّي السا

َزَكاةَ اْلفِْطِر َعْن ُمَكاتَبِِه َوَعْن ِمْقَداِر َما يَْملُِك َعْن الاِذي بَْعُضهُ ُحرٌّ َوبَْعُضهُ َرقِيٌق َولَْيَس 

اِع عَ  .َعلَى الاِذي بَْعُضهُ َرقِيٌق َوبَْعُضهُ ُحرٌّ أَْن يُْخِرَج بَاقَِي الصا  ْن بَْعِضِه اْلُحرِّ

َوقَاَل أَبُو َحنِيفَةَ: ََل تَِجُب َزَكاةُ اْلفِْطِر فِي َشْيٍء ِمْن َذلَِك، ََل َعلَى اْلُمَكاتَِب َوََل َعلَى 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َسيِِّدِه.. َواْلَحقُّ ِمْن هََذا أَنا َرُسوَل َّللاا ، أَْوَجبَهَا َعلَى اْلُحرِّ  -َصلاى َّللاا

ِغيِر، َواْلَكبِيِر ِمْن اْلُمْسلِِميَن، فََمْن بَْعُضهُ ُحرٌّ َوبَْعُضهُ  َواْلَعْبِد، َوالذاَكِر، َواْْلُْنثَى، َوالصا

ا، َوََل هَُو أَْيًضا َعْبٌد، َوََل هَُو َرقِيٌق، فََسقَطَ بَِذلَِك َعْن أَْن يَِجَب َعلَى َمالِِك  َعْبٌد فَلَْيَس ُحر ً

هُ َشْيٌء، َولَِكناهُ َذَكٌر، أَْو أُْنثَى، َصِغيٌر، أَْو َكبِيٌر فََوَجبَْت َعلَْيِه َصَدقَةُ اْلفِْطِر بَْعِضِه َعنْ 

. َوهَُو قَْوُل أَبِي ُسلَْيَماَن  ِ تََعالَى التاْوفِيُق.. -َعْن نَْفِسِه َوََل بُدا بِهََذا الناصِّ  َوبِاَّلَلا

اعِ   919َشِعيًرا َوبَْعِضِه تَْمًرا فِي َزَكاة اْلفِْطر[م ]َمْسأَلَةٌ إْخَراُج بَْعِض الصَّ

اِع َشِعيًرا َوبَْعِضِه تَْمًرا، َوََل تُْجِزُئ قِيَمةٌ أَْصًَل؛ ِْلَنا ُكلا  َوََل يُْجِزُئ إْخَراُج بَْعِض الصا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َذلَِك َغْيُر َما فََرَض َرُسوُل َّللاا يَمةُ فِي ُحقُوِق النااِس ََل َواْلقِ  -َصلاى َّللاا

َكاِة َمالٌِك بَِعْينِِه فَيَُجوُز ِرَضاهُ، أَْو إْبَراُقهُ.  تَُجوُز إَلا بِتََراٍض ِمْنهَُما، َولَْيَس لِلزا

 912]َمْسأَلَةٌ لَْيَس َعلَْيِه أَْن يُْخِرج َزَكاة اْلفِْطر إَلَّ َعْن نَْفِسِه َوَرقِيقِِه[م

ِه، َوََل َعْن َزْوَجتِِه، َوََل َعْن َولَْيَس َعلَى اْْلِ  ْنَساِن أَْن يُْخِرَجهَا َعْن أَبِيِه، َوََل َعْن أُمِّ

ْن تَْلَزُمهُ نَفَقَتُهُ، َوََل تَْلَزُمهُ إَلا َعْن نَْفِسِه، َوَرقِيقِِه فَقَْط ،َويَْدُخُل فِ  ي: َولَِدِه، َوََل أََحٍد ِمما

هَاُت اْْلَْوََلِد، قِيِق أُما ِ  الرا َصلاى  -َواْلُمَدباُروَن، َغائِبُهُْم َوَحاِضُرهُْم.. إيَجاُب َرُسوِل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ، َواْلَعْبِد، َوالذاَكِر،  -َّللاا ِغيِر، َواْلَكبِيِر، َواْلُحرِّ َزَكاةَ اْلفِْطِر َعلَى الصا

، َوهَُو َواْْلُْنثَى: هَُو إيَجاٌب لَهَا َعلَْيِهْم، فَََل تَِجُب  َعلَى َغْيِرِهْم فِيِه إَلا َمْن أَْوَجبَهُ الناصُّ

قِيُق فَقَْط..  الرا

 -أقوال الفقهاء:

، َوَغْيِرِهْم.■  قول المؤلف هو قول: أَبِي َحنِيفَةَ، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوُسْفيَاَن الثاْوِريِّ

بُدا لَهَا ِمْنهَا َوََل يُْخِرُجهَا َعْن  يُْخِرُجهَا َعْن َزْوَجتِِه، َوَعْن َخاِدِمهَا الاتِي ََل ■ 

 أَِجيِرِه.)مالك والشافعي(

يُْخِرُجهَا َعْن َزْوَجتِِه، َوَعْن أَِجيِرِه الاِذي لَْيَسْت أُْجَرتُهُ َمْعلُوَمةً، فَإِْن َكانَْت أُْجَرتُهُ ■ 

 َرأَتِِه.)الليث بن سعد(َمْعلُوَمةً فَََل يَْلَزُمهُ إْخَراُجهَا َعْنهُ، َوََل َعْن َرقِيِق امْ 

 -اِلحاديث واآلثار:

ٍد َعْن أَبِيِه ■  ِ »َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحما ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَنا َرُسوَل َّللاا فََرَض َصَدقَةَ  -َصلاى َّللاا

ْن تَُمونُونَ  ، أَْو َعْبٍد، َذَكٍر، أَْو أُْنثَى، ِمما  ل(ضعيف مرس«)اْلفِْطِر َعلَى ُكلِّ ُحرٍّ
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 901]َمْسأَلَةٌ ِمْن َكاَن ِمْن اْلَعبِيِد لَهُ َرقِيٌق فَمْن يَْخَرج َزَكاة اْلفِْطر َعْنُهْم[م

َوَمْن َكاَن ِمْن اْلَعبِيِد لَهُ َرقِيٌق فََعلَْيِه إْخَراُجهَا َعْنهُْم ََل َعلَى َسيِِّدِه، لَِما َذَكْرنَا ِمْن قَْوِل 

 ِ ُ عَ  -َرُسوِل َّللاا لَْيَس َعلَى اْلُمْسلِِم فِي فََرِسِه، َوََل َعْبِدِه َصَدقَةٌ إَلا : »-لَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

قِيقِ  فَاْلَعْبُد ُمْسلٌِم َوهَُو َرقِيٌق لَِغْيِرِه، َولَهُ َرقِيٌق، فََعلَى َمْن هَُو لَهُ « . َصَدقَةُ اْلفِْطِر فِي الرا

ِ تََعالَى  -ِه أَْن يُْخِرَجهَا َعْن َرقِيقِِه بِالناصِّ اْلَمْذُكوِر َرقِيٌق أَْن يُْخِرَجهَا َعْنهُ؛ َوَعلَيْ  َوبِاَّلَلا

 التاْوفِيُق.

 900]َمْسأَلَةٌ لَهُ َعْبَداِن فَأَْكثَُر فََهْل يَْخَرج َصَدقَة اْلفِْطر َعْنُهَما[م

ًرا َوَعْن اآْلَخِر َشِعيًرا، َصاًعا َوَمْن لَهُ َعْبَداِن فَأَْكثَُر فَلَهُ أَْن يُْخِرَج َعْن أََحِدِهَما تَمْ 

ِعيَر َعْن اْلَجِميِع؛ ِْلَناهُ نَصُّ اْلَخبَِر  َصاًعا. َوإِْن َشاَء التاْمَر َعْن اْلَجِميِع، َوإِْن َشاَء الشا

 اْلَمْذُكوِر.

َغاُر ِمْن يدفع َزَكاة اْلفِْطر َعْنُهْم[م  909]َمْسأَلَةٌ الصِّ

َغاُر فََعلَ  ا الصِّ ْيِهْم أَْن يُْخِرَجهَا اْْلَُب، َواْلَولِيُّ َعْنهُْم ِمْن َماٍل إْن َكاَن لَهُْم، َوإِْن لَْم يَُكْن َوأَما

 لَهُْم َماٌل فَََل َزَكاةَ فِْطٍر َعلَْيِهْم ِحينَئٍِذ، َوََل بَْعَد َذلَِك..

 -أقوال الفقهاء:

َغاِر الاِذيَن ََل ■  يهَا اْْلَُب َعْن َولَِدِه الصِّ  َماَل لَهُْم؛ فَإِْن َكاَن لَهُْم َماٌل، فَإِْن أَدااهَا ِمْن يَُؤدِّ

يهَا َعْن اْليَتِيِم َوِصيُّهُ ِمْن َماِل اْليَتِيِم، َوَعْن َرقِيِق  َمالِِهْم َكِرْهُت لَهُ َذلَِك َوأَْجَزأَهُ، َويَُؤدِّ

 اْليَتِيِم أَْيًضا.)أو حنيفة(

ْطِر، َكاَن لَهُ َماٌل، أَْو لَْم يَُكْن؛ فَإِْن أَدااهَا َوِصيُّهُ لَْيَس َعلَى اْليَتِيِم َزَكاةُ اْلفِ ■ 

 َضِمنَهَا.)زفر ومحمد بن الحسن(

َغاِر إْن لَْم يَُكْن لَهُْم َماٌل، فَإِْن َكاَن لَهُْم ■  َي َزَكاةَ اْلفِْطِر َعْن َولَِدِه الصِّ َعلَى اْْلَِب أَْن يَُؤدِّ

 َوِهَي َعلَى اْليَتِيِم فِي َمالِِه.)مالك والشافعي( َماٌل فَِهَي فِي أَْمَوالِِهْم؛

َغاِر ⊙ ةً أَْصًَل، إَلا الداْعَوى: فِي أَنا اْلقَْصَد بِِذْكِر الصِّ قال المؤلف: َما نَْعلَُم لَهُْم ُحجا

إَذا لَْم يَْقِصْد بِاْلِخطَاِب إناَما هَُو إلَى آبَائِِهْم ََل إلَْيِهْم، َوهَِذِه َدْعَوى فِي َغايَِة اْلفََساِد، ِْلَناهُ 

: فََمْن َجَعَل اآْلبَاَء َمْخُصوِصيَن -إلَْيِهْم فِي إيَجاِب َزَكاِة اْلفِْطِر، َوإِناَما قََصَد إلَى َغْيِرِهْم 

ْلطَاِن؟ فَإِْن قَالُوا: ِْلَنا  اْْلََب يُْنفُِق  بَِذلَِك ُدوَن َسائِِر اْْلَْولِيَاِء، َواْْلَقَاِرِب، َواْلِجيَراِن، َوالسُّ

أَْن َعلَْيِهْم َرَجَع اْلَحنِيفِيُّوَن إلَى َما أَْنَكُروا ِمْن َذلَِك َويَْلَزُم اْلَمالِِكيِّيَن، َوالشاافِِعيِّيَن فِي هََذا 

يَهَا اْْلَُب  اْلُمَخاَطُب بَِذلَِك َعْنهُْم، َكاَن لَهُْم َماٌل، أَْو لَْم يَُكْن؛ ِْلَناهُ هَُو  -أََحبا أَْم َكِرهَ  -يَُؤدِّ

 ُدونَهُْم. فََوَضَح فََساُد هََذا اْلقَْوِل بِيَقِيٍن.

َ تََعالَى فََرَضهَا َعلَى لَِساِن نَبِيِِّه  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َواْلَحقُّ فِي هََذا أَنا َّللاا َعلَى:  -َصلاى َّللاا

َق بَْيَن ُحْكَميْ  ِغيِر، فََمْن فَرا ِ اْلَكبِيِر، َوالصا  -ِهَما فَقَْد قَاَل اْلبَاِطَل، َواداَعى َعلَى َرُسوِل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  َ تََعالَى يَقُوُل: }َل يَُكلُِّف  -َصلاى َّللاا َما لَْم يَقُْلهُ، َوََل َدلا َعلَْيِه ثُما َوَجْدنَا َّللاا

ُ نَْفًسا إَِل ُوْسَعهَا{ ]البقرة:  ِ [ . َوقَاَل َرسُ ٨٩٦َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -وُل َّللاا إَذا : »-َصلاى َّللاا

 -ِمْن َكبِيٍر أَْو َصِغيٍر  -فََوَجْدنَا َمْن ََل َماَل لَهُ « . أََمْرتُُكْم بِأَْمٍر فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستََطْعتُمْ 

ا َكاَن ََل يَْستَِطيُعهَا لَْم لَْيَس فِي ُوْسِعِه أََداُء َزَكاِة اْلفِْطِر؛ فَقَْد َصحا أَناهُ لَْم يُكَ  لاْفهَا قَطُّ، َولَما
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ََلةُ َوالساََلُم  -يَُكْن َمأُْموًرا بِهَا، بِنَصِّ َكََلِمِه  َوِهَي ََلِزَمةٌ لِْليَتِيِم إَذا َكاَن لَهُ  -َعلَْيِه الصا

َكاةَ اْلفِْطِر َمْحُدوَدةٌ بَِوْقٍت َمْحُدوِد َماٌل، َوإِناَما قُْلنَا: إناهَا ََل تَْلَزُمهُ بَْعَد َذلَِك فَِِلَنا زَ 

َكَواِت..  الطاَرفَْيِن، بِِخََلِف َسائِِر الزا

 909]َمْسأَلَةٌ ََل يَِجُد ِمْن أَْيَن يَُؤدِّي َزَكاةَ اْلفِْطِر[م

َذَكْرنَا فِي اْلَمْسأَلَِة الاتِي قَْبَل َواَلاِذي ََل يَِجُد ِمْن أَْيَن يَُؤدِّي َزَكاةَ اْلفِْطِر فَلَْيَسْت َعلَْيِه؛ لَِما 

لَى هَِذِه، َوََل تَْلَزُمهُ َوإِْن أَْيَسَر بَْعَد َذلَِك؛ لَِما ُذِكَر أَْيًضا فََمْن قََدَر َعلَى التاْمِر َولَْم يَْقِدْر عَ 

ِعيِر لَِغََلئِِه، أَْو قََدَر َعلَى الشاِعيِر َولَْم يَْقِدْر َعلَى التاْمرِ  : أَْخَرَج َصاًعا َوََل -لَِغََلئِِه  الشا

اهُ َوََل بُ  دا، بُدا ِمْن الاِذي يَْقِدُر َعلَْيِه، لَِما َذَكْرنَا أَْيًضا. فَإِْن لَْم يَْقِدْر إَلا َعلَى بَْعِض َصاٍع أَدا

ُ نَْفًسا إَِل ُوْسَعهَا{ ]البقرة:  ِ تََعالَى: }َل يَُكلُِّف َّللاا  .[ ٨٩٦لِقَْوِل َّللاا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َولِقَْوِل َرُسوِل َّللاا  «..إَذا أََمْرتُُكْم بِأَْمٍر فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستَطَْعتُمْ : »-َصلاى َّللاا

 909]َمْسأَلَةٌ َزَكاةُ اْلفِْطِر َعْن َعْبِدِه اْلَمْرُهوِن َواآْلبِِق َواْلَغائِِب َواْلَمْغُصوِب[م

يِِّد َعْن َعْبِدِه اْلَمْرهُوِن، َواآْلبِِق، َواْلَغائِِب، َواْلَمْغُصوِب، َوتَِجُب َزَكاةُ اْلفِ  ْطِر َعلَى السا

يِِّد إْن َكاَن لِْلَعْبِد َماٌل أَْو َكْسٌب أَْن  ِْلَناهُْم َرقِيقُهُ، َولَْم يَأِْت نَصٌّ بِتَْخِصيِص هَُؤََلِء. َولِلسا

 ْن َكْسبِِه أَْو َمالِِه، ِْلَنا لَهُ اْنتَِزاَع َماٍل َمتَى َشاَء..يَُكلِّفَهُ إْخَراَج َزَكاِة اْلفِْطِر مِ 

 909]َمْسأَلَةٌ َزَكاةُ اْلفِْطِر َعلَى اْلَمْجنُوِن[م

َكاةُ لِْلفِْطِر َواِجبَةٌ َعلَى اْلَمْجنُوِن إْن َكاَن لَهُ َماٌل؛ ِْلَناهُ َذَكٌر أَْو أُْنثَى، ُحرٌّ أَْو َعْبٌد،  َوالزا

 أَْو َكبِيٌر. َصِغيرٌ 

 909]َمْسأَلَةٌ َكاَن فَقِيًرا فَأََخَذ ِمْن َزَكاِة اْلفِْطِر فَفََضَل لَهُ َما يُْعِطي فِي َزَكاِة اْلفِْطِر[م

َوَمْن َكاَن فَقِيًرا فَأََخَذ ِمْن َزَكاِة اْلفِْطِر أَْو َغْيِرهَا ِمْقَداَر َما يَقُوُم بِقُوِت يَْوِمِه َوفََضَل لَهُ 

 : لَِزَمهُ أَْن يُْعِطيَهُ.-َما يُْعِطي فِي َزَكاِة اْلفِْطِر  ِمْنهُ 

 -أقوال الفقهاء:

■.  قول المؤلف هو قول: َعطَاٍء، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوالشاافِِعيِّ

َن لَهُ ِمائَتَا َمْن لَهُ أَقَلُّ ِمْن ِمائَتَْي ِدْرهٍَم فَلَْيَس َعلَْيِه َزَكاةُ اْلفِْطِر، َولَهُ أَْخُذهَا، َوَمْن َكا■ 

يَهَا.)أبو حنيفة(  ِدْرهٍَم فََعلَْيِه أَْن يَُؤدِّ

، َوَمْن لَْم يَُكْن لَهُ َخْمُسوَن ِدْرهًَما فَهَُو فَقِيٌر.)سفيان ■  َمْن لَهُ َخْمُسوَن ِدْرهًَما فَهَُو َغنِيٌّ

 الثوري(

، فَإِْن َكاَن لَهُ أَقَلُّ فَهَُو قال المؤلف: َوقَاَل َغْيُرهَُما: َمْن لَهُ أَْربَُعوَن ِدْرهًَما فَ ⊙ هَُو َغنِيٌّ

ٍد: َسنَتََكلاُم بَْعَد هََذا  ، قَاَل أَبُو ُمَحما إْن  -فَقِيٌر؟ َوقَاَل آَخُروَن: َمْن لَهُ قُوُت يَْوِمِه فَهَُو َغنِيٌّ

ا هَاهُنَا فَإِنا تَْخِصيَص اْلفَقِ  -َشاَء تََعالَى  يِر بِإِْسقَاِط َصَدقَِة اْلفِْطِر فِي هَِذِه اْْلَْقَواِل، َوأَما

، نَْعنِي  -إَذا َكاَن َواِجًدا لِِمْقَداِرهَا أَْو لِبَْعِضِه  -َعْنهُ  قَْوٌل ََل يَُجوُز؛ ِْلَناهُ لَْم يَأِْت بِِه نَصٌّ

ْلُوْسِع فَقَْط؛ فَإَِذا بِإِْسقَاِطهَا َعْن اْلفَقِيِر، َوإِناَما َجاَء الناصُّ بِإِْسقَاِط تَْكلِيِف َما لَْيَس فِي ا

َعلَى ُكلِّ ُحرٍّ أَْو : »-َعلَْيِه الساََلُم  -َكانَْت فِي ُوْسِع اْلفَقِيِر فَهَُو ُمَكلاٌف إيااهَا بُِعُموِم قَْولِِه 

ينَا َعْن َعطَاٍء فِي اْلفَقِيِر: أَناهُ « . َعْبٍد، َذَكٍر أَْو أُْنثَى، َصِغيٍر أَْو َكبِيرٍ  يَأُْخُذ َوقَْد ُروِّ

َكاةَ َويُْعِطيهَا.  الزا
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 909]َمْسأَلَةٌ أََراَد إْخَراَج َزَكاِة اْلفِْطِر َعْن َولَِدِه[م

َغاِر أَْو اْلِكبَاِر أَْو َعْن َغْيِرِهْم  : لَْم يَُجْز لَهُ -َوَمْن أََراَد إْخَراَج َزَكاِة اْلفِْطِر َعْن َولَِدِه الصِّ

ْن يَْعقُِل َذلَِك إَلا بِأَْن يَهَبَهَا لَ  ِغيِر، َواْلَمْجنُوِن، َوََل يُْخِرَجهَا َعما هُْم، ثُما يُْخِرَجهَا َعْن الصا

َ تََعالَى -ِمْن اْلبَالِِغيَن إَلا بِتَْوِكيٍل ِمْنهُْم لَهُ َعلَى َذلَِك. بُْرهَاُن َذلَِك  ْمنَا ِمْن أَنا َّللاا : َما قَدا

ا هَُو قَاِدٌر َعلَى إْخَراِجهَا ِمْنهُ، أَْو يَُكوُن َولِيُّهُ قَاِدًرا َعلَى إناَما فََرَضهَا َعلَْيِه فِيَما يَ  ِجُد ِمما

إْخَراِجهَا ِمْنهُ، َوََل يَُكوُن َماُل َغْيِرِه َمَكانًا ِْلََداِء اْلفَْرِض َعْنهُ؛ إْذ لَْم يَأِْت بَِذلَِك نَصٌّ َوََل 

ا َمْن لَْم يَْبلُْغ؛ َوََل  إْجَماٌع؛ فَإَِذا َوهَبَهَا لَهُ فَقَْد َصارَ  َمالًِكا لِِمْقَداِرهَا، فََعلَْيِه إْخَراُجهَا، فَأَما

ِ تََعالَى: }َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتاْقَوى{ ]المائدة:  ا اْلبَالُِغ ٨يَْعقُِل؛ فَلِقَْوِل َّللاا [ . َوأَما

ِ تََعالَى: }َوَل تَْكِسُب ُكلُّ نَ  ِ تََعالَى ٥٦٤ْفٍس إَِل َعلَْيهَا{ ]اْلنعام: فَلِقَْوِل َّللاا [ َوبِاَّلَلا

 التاْوفِيُق.

 909]َمْسأَلَةٌ َوْقُت َزَكاِة اْلفِْطِر[م

: -الاِذي ََل تَِجُب قَْبلَهُ، إناَما تَِجُب بُِدُخولِِه، ثُما ََل تَِجُب بُِخُروِجِه  -َوَوْقُت َزَكاِة اْلفِْطِر 

ا إلَى أَْن تَْبيَضا الشاْمُس َوتَِحلا فَهَُو إْثَر طُلُوِع الْ  فَْجِر الثاانِي ِمْن يَْوِم اْلفِْطِر، ُمْمتَد ً

ََلةُ ِمْن َذلَِك اْليَْوِم نَْفِسِه؛ فََمْن َماَت قَْبَل طُلُوِع اْلفَْجِر ِمْن اْليَْوِم اْلَمْذُكوِر فَلَْيَس َعلَْيهِ   الصا

اْبيَِضاِض الشاْمِس ِمْن يَْوِم اْلفِْطِر فََما بَْعَد َذلَِك، أَْو أَْسلََم  َزَكاةُ اْلفِْطِر، َوَمْن ُولَِد ِحينَ 

: فَلَْيَس َعلَْيِه َزَكاةُ اْلفِْطِر، َوَمْن َماَت بَْيَن هََذْيِن اْلَوْقتَْيِن أَْو ُولَِد أَْو أَْسلََم أَْو -َكَذلَِك 

يهَا فَِهَي : فََعلَْيِه َزكَ -تََماَدْت َحيَاتُهُ َوهَُو ُمْسلٌِم  هَا َولَهُ ِمْن اْبٍن يَُؤدِّ اةُ اْلفِْطِر، فَإِْن لَْم يَُؤدِّ

ا َمْن َرأَى َوْقتَهَا ُغُروَب الشاْمِس ِمْن آِخِر يَْومٍ  يَهَا َمتَى أَدااهَا.. أَما  َدْيٌن َعلَْيِه أَبًَدا َحتاى يَُؤدِّ

َوَذلَِك هَُو اْلفِْطُر ِمْن َصْوِم َرَمَضاَن َواْلُخُروُج  ِمْن َرَمَضاَن فَإِناهُ قَاَل: ِهَي َزَكاةُ اْلفِْطِر،

 َعْنهُ ُجْملَةً.

َوقَاَل اآْلَخُروَن الاِذيَن َرأَْوا َوْقتَهَا طُلُوَع اْلفَْجِر ِمْن يَْوِم اْلفِْطِر: إنا هََذا هَُو َوْقُت اْلفِْطِر، 

ِطُر َكَذلَِك ثُما يُْصبُِح َصائًِما فَإِناَما أَْفطََر ِمْن َصْوِمِه ََل َما قَْبلَهُ؛ ِْلَناهُ فِي ُكلِّ لَْيلٍَة َكاَن يُفْ 

 َصبِيَحةَ يَْوِم اْلفِْطِر، ََل قَْبلَهُ..

 -أقوال الفقهاء:

َوْقتُهَا َمِغيُب الشاْمِس ِمْن آِخِر يَْوٍم ِمْن َرَمَضاَن، فََمْن ُولَِد لَْيلَةَ اْلفِْطِر أَْو أَْسلََم فَََل ■ 

 فِْطٍر َعلَْيِه، َوَمْن َماَت فِيهَا فَِهَي َعلَْيِه.)الشافعي( َزَكاةَ 

َوْقتُهَا اْنِشقَاُق اْلفَْجِر ِمْن يَْوِم اْلفِْطِر، فََمْن َماَت قَْبَل َذلَِك، أَْو ُولَِد بَْعَد َذلَِك، أَْو أَْسلََم ■ 

 بَْعَد َذلَِك فَََل َزَكاةَ فِْطٍر َعلَْيِه.)أبو حنيفة(

ةً َكقَْوِل الشاافِِعيِّ فِي َمْن ُولِ ■  َد يَْوَم اْلفِْطِر فََعلَْيِه َزَكاةُ اْلفِْطِر.)مالك َوقَاَل َمالٌِك َمرا

 ِرَوايَِة أَْشهََب َعْنهُ(

 -اِلحاديث:

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أََمَر َرُسوُل َّللاا ْطِر أَْن بِإِْخَراِج َزَكاِة اْلفِ  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)تَُؤداى قَْبَل ُخُروِج النااِس إلَى اْلُمَصلاى

ْدَراِكهَا، َوَوْقُت  ، َوُخُروُجهُْم إلَْيهَا إناَما هَُو ِْلِ قال المؤلف: فَهََذا َوْقُت أََدائِهَا بِالناصِّ
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ََلِة بِاْبيَِضاِض الشاْمِس يَْوَمئٍِذ فَ  إَِذا تَما اْلُخُروُج إلَى َصََلِة َصََلِة اْلفِْطِر هَُو َجَواُز الصا

ِل َوْقتِهَا: فََوَجْدنَا اْلفِْطرَ  ََلِة فَقَْد َخَرَج َوْقتُهَا َوبَقَِي اْلقَْوُل فِي أَوا  اْلفِْطِر بُِدُخولِِهْم فِي الصا

َجَعَل َوْقتَهَا ُغُروَب اْلُمتَيَقاَن إناَما هَُو بِطُلُوِع اْلفَْجِر ِمْن يَْوِم اْلفِْطِر؛ َوبَطََل قَْوُل َمْن 

ِل لَْيلَِة اْلفِْطِر؛ ِْلَناهُ ِخََلُف اْلَوْقِت الاِذي أُِمَر   بِأََدائِهَا فِيِه. -َعلَْيِه الساََلُم  -الشاْمِس ِمْن أَوا

تِِه َوَمالِِه لَِمْن ِهَي لَ  هَا َحتاى َخَرَج َوْقتُهَا فَقَْد َوَجبَْت فِي ِذما هُ، فَِهَي َدْيٌن لَهُْم، فََمْن لَْم يَُؤدِّ

َوَحقٌّ ِمْن ُحقُوقِِهْم، َوقَْد َوَجَب إْخَراُجهَا ِمْن َماٍل َوَحُرَم َعلَْيِه إْمَساُكهَا فِي َمالِِه، فََوَجَب 

 ِ ِ تََعالَى التاْوفِيُق، َويَْسقُطُ بَِذلَِك َحقُّهُْم، َويَْبقَى َحقُّ َّللاا  تََعالَى فِي َعلَْيِه أََداُقهَا أَبًَدا، َوبِاَّلَلا

ِ تََعالَى نَتَأَياُد. -تَْضيِيِعِه اْلَوْقَت، ََل يَْقِدُر َعلَى َجْبِرِه إَلا بِاَِلْستِْغفَاِر َوالناَداَمِة   َوبِاَّلَلا

ِ أَبِي هَُرْيَرةَ إْذ أََمَرهُ َرسُ »َوََل يَُجوُز تَْقِديُمهَا قَْبَل َوْقتِهَا أَْصًَل. فَإِْن َذَكُروا َخبََر   -وُل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  « بِاْلَمبِيِت َعلَى َصَدقَِة اْلفِْطِر فَأَتَاهُ الشاْيطَاُن لَْيلَةً، َوثَانِيَةً، َوثَالِثَةً  -َصلاى َّللاا

ةَ لَهُْم فِيِه، ِْلَناهُ ََل تَْخلُو تِْلَك اللايَالِي أَْن تَُكوَن ِمْن َرَمَضاَن أَْو ِمنْ - اٍل، َوََل  : فَََل ُحجا َشوا

 ِ َصلاى  -يَُجوُز أَْن تَُكوَن ِمْن َرَمَضاَن، ِْلَناهُ لَْيَس َذلَِك فِي اْلَخبَِر، َوََل يُظَنُّ بَِرُسوِل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  أَناهُ َحبََس َصَدقَةً َوَجَب أََداُقهَا َعْن أَْهلِهَا.. فَإِْن َكاَن َذلَِك فِي لَيَالِي  -َّللاا

فََصحا أَناهُ لَْم يَُجْز تَْقِديُمهَا قَْبَل َوْقتِهَا َوََل يُْجِزُئ؛  -َعلَْيِه الساََلُم  -َمَضاَن فَلَْم يُْخِرْجهَا رَ 

اٍل فَبََِل َشكٍّ أَنا أَْهلَهَا لَْم يُوَجُدوا، فَتََرباَص  ََلةُ  -َوإِْن َكانَْت ِمْن لَيَالِي َشوا َعلَْيِه الصا

 ُوُجوَدهُْم. فَبَطََل تََعلُّقُهُْم بِهََذا اْلَخبَِر. - َوالساََلمُ 

 -قسم الصدقة:

 ٤٥٨م]مسألة من تولى تفريق زكاة ماله أو زكاة فطره أو توَلها اْلمام أو أميره[

: -قال ابن حزم: ومن تولى تفريق زكاة ماله أو زكاة فطره أو توَلها اْلمام أو أميره 

ثمانية أجزاء مستوية: للمساكين سهم، وللفقراء سهم،  فإن اْلمام، أو أميره: يفرقانها

وفي المكاتبين وفي عتق الرقاب سهم، وفي سبيل َّللا تعالى سهم، وْلبناء السبيل 

 سهم، وللعمال الذين يقبضونها سهم، وللمؤلفة قلوبهم سهم.

وأما من فرق زكاة ماله ففي ستة أسهم كما ذكرنا، ويسقط: سهم العمال، وسهم 

قلوبهم. وَل يجوز أن يعطي من أهل سهم أقل من ثَلثة أنفس، إَل أن َل يجد، المؤلفة 

فيعطي من وجد؟ وَل يجوز أن يعطي بعض أهل السهام دون بعض، إَل أن يجد، 

فيعطي من وجد؟ وَل يجوز أن يعطي منها كافرا، وَل أحدا من بني هاشم، والمطلب 

عامدا أو  -ن ليس من أهلها ابني عبد مناف، وَل أحدا من مواليهم؟ فإن أعطى م

لم يجزه، وَل جاز لْلخذ، وعلى اآلخذ أن يرد ما أخذ، وعلى المعطي أن  -جاهَل 

: قول َّللا تعالى: }إنما الصدقات -يوفي ذلك الذي أعطى في أهله؟ برهان ذلك 

للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي 

 [ .٦٠ابن السبيل فريضة من َّللا وَّللا عليم حكيم{ ]التوبة: سبيل َّللا و

وقال بعضهم: يجزئ أن يعطي المرء صدقته في صنف واحد منها؟ واحتجوا بأنه َل 
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يقدر على عموم جميع الفقراء وجميع المساكين. فصح أنها في البعض ، وهذا َل 

مرتكم بأمر فأتوا منه ما إذا أ: »-صلى َّللا عليه وسلم  -حجة لهم فيه لقول رسول َّللا 

 [ .٨٩٦ولقول َّللا تعالى: }َل يكلف َّللا نفسا إَل وسعها{ ]البقرة: « . استطعتم

فصح أن ما عجز عنه المرء فهو ساقط عنه، وبقي عليه ما استطاع، َل بد له من 

إيفائه؛ فسقط عموم كل فقير وكل مسكين، وبقي ما قدر عليه من جميع اْلصناف، 

ا سقط عنه أيضا.. وادعى قوم: أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط، فإن عجز عن بعضه

وهذا باطل، بل هم اليوم أكثر ما كانوا، وإنما يسقطون هم والعاملون إذا تولى المرء 

قسمة صدقة نفسه؛ ْلنه ليس هنالك عاملون عليها، وأمر المؤلفة إلى اْلمام َل إلى 

: فِلن اسم -كل صنف إَل أن َل يجد  غيره... وأما قولنا: َل يجزئ أقل من ثَلثة من

الجمع: َل يقع إَل على ثَلثة فصاعدا، وَل يقع على واحد، وللتثنية بنية في اللغة، 

تقول: مسكين للواحد، ومسكينان لَلثنين، ومساكين للثَلثة، فصاعدا، وكذلك اسم 

 الفقراء وسائر اْلسماء المذكورة في اآلية.

 -أقوال الصحابة الفقهاء:

 الزكاة لثَلثة من كل صنف َل أقل .)الشافعي(تصرف ■

 من هم آل محمد؟■ 

عليه الصَلة  -هم بنو عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فقط.. فلم يبق له  ☆

 أهل إَل ولد العباس، وأبي طالب، والحارث؛ وأبي لهب. -والسَلم 

 بنو عبد المطلب بن هاشم، وبنو المطلب بن عبد مناف فقط ومواليهم. ☆

 جميع قريش، وليس الموالي منهم.)أصبغ بن الفرج المالكي( ☆

 -اِلحاديث واآلثار:

أعطاه صدقة بني  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن سلمة بن صخر أن رسول َّللا ■ »

 )ضعيف مرسل(« زريق

صلى َّللا  -قال المؤلف: ولو صح لم يكن لهم فيه حجة، ْلنه ليس فيه: أن رسول َّللا 

 اْلصناف من سائر الصدقات. حرم سائر -عليه وسلم 

أن بعض اْلمراء استعمل رافع بن خديج على صدقة »عن رفاعة عن جده: ■ 

صلى َّللا عليه  -الماشية، فأتاه َل شيء معه فسأله؟ فقال رافع إن عهدي برسول َّللا 

صلى َّللا  -حديث وإني جزيتها ثمانية أجزاء فقسمتها، وكذلك كان رسول َّللا  -وسلم 

 .)صحيح(« يصنع -عليه وسلم 

بعث معاذا إلى اليمن وقال له  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن النبي »عن ابن عباس ■ 

في حديث فأعلمهم أن َّللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في 

 صحيح(«)فقرائهم

 لفقراء المسلمين فقط. -عليه الصَلة والسَلم  -قال المؤلف: فإنما جعلها 

صلى  -بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب " أن رسول َّللا عن عبد المطلب ■ 
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إن هذه الصدقات إنما »قال له وللفضل بن عباس بن عبد المطلب  -َّللا عليه وسلم 

 )صحيح(« هي أوساخ القوم، وإنها َل تحل لمحمد وَل آلل محمد

 -صلى َّللا عليه وسلم  -أن رسول َّللا »عن عبيد َّللا بن أبي رافع عن أبيه ■ 

استعمل رجَل من بني مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع أن يتبعه، فقال رسول 

 )صحيح(« إن الصدقة َل تحل لنا، وإن مولى القوم منهم -صلى َّللا عليه وسلم  -َّللا 

 قال المؤلف: فبطل قول من أخرج الموالي من حكمهم في تحريم الصدقة.

صلى َّللا عليه  -كلمان رسول َّللا جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان ي■ »

فيما قسم من الخمس بين بني هاشم، وبني عبد المطلب، فقلت: يا رسول َّللا،  -وسلم 

قسمت ْلخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا، وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة؟ فقال 

إنما بنو هاشم، وبنو المطلب شيء  -صلى َّللا عليه وسلم  -رسول َّللا 

 ح(صحي«)واحد

قال المؤلف: فيخرج بنو عبد شمس، وبنو نوفل ابني عبد مناف، وسائر قريش عن 

هذين: البطنين .. وَل يحل لهذين البطنين صدقة فرض وَل تطوع أصَل، لعموم قوله 

فسوى بين نفسه « َل تحل الصدقة لمحمد وَل آلل محمد: »-عليه الصَلة والسَلم  -

ة مطلقة فهو حَلل لهم، كالهبة، والعطية، وبينهم، وأما ما َل يقع عليه اسم صدق

 والهدية، والنحل، والحبس، والصلة، والبر..

 902م]مسألة مصارف الزكاة و إعتاق اْلمام من الزكاة[

قال ابن حزم: الفقراء هم الذين َل شيء لهم أصَل. والمساكين: هم الذين لهم شيء َل 

 يقوم بهم.

أو فقير، أو مسكين، في اْلسماء. ومن له  : أنه ليس إَل موسر، أو غني،-برهان ذلك 

فضل عن قوته. ومن َل يحتاج إلى أحد وإن لم يفضل عنه شيء. ومن له ما َل يقوم 

 بنفسه منه. ومن َل شيء له فهذه مراتب أربع معلومة بالحس.

 فالموسر بَل خَلف: هو الذي يفضل ماله عن قوته وقوت عياله على السعة.

ج إلى أحد وإن كان َل يفضل عنه شيء؛ ْلنه في غنى عن والغني: هو الذي َل يحتا

 غيره.

: فإن قيل: لم فرقتم بين المسكين، والفقير؟ -وكل موسر غني، وليس كل غني موسرا 

قلنا: ْلن َّللا تعالى فرق بينهما، وَل يجوز أن يقال في شيئين فرق َّللا تعالى بينهما: 

س؛ فإذ ذلك كذلك فإن َّللا تعالى إنهما شيء واحد، إَل بنص أو إجماع أو ضرورة ح

[ سماهم َّللا ٤٨يقول: }أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر{ ]الكهف: 

تعالى مساكين ولهم سفينة؛ ولو كانت تقوم بهم لكانوا أغنياء بَل خَلف. فصح اسم 

 المسكين بالنص لمن هذه صفته.

له من اْلسماء إَل الفقير،  وبقي القسم الرابع: وهو من َل شيء له أصَل؛ ولم يبق

فوجب ضرورة أنه ذاك.. َوقَاَل تََعالَى: }لِْلفُقََراِء اْلُمهَاِجِريَن الاِذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم 

َ تََعالَى أَْخبََر ٩َوأَْمَوالِِهْم{ ]الحشر:  [ فََصحا أَنا اْلفَقِيَر الاِذي ََل َماَل لَهُ أَْصًَل؛ ِْلَنا َّللاا
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ناهُْم أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َوأَْمَوالِِهْم. َوََل يَُجوُز أَْن يُْحَمَل َذلَِك َعلَى بَْعِض أَْمَوالِِهْم. فَإِْن أَ 

ِ َل يَْستَِطيُعوَن َضْربًا فِي  ُ تََعالَى: }لِْلفُقََراِء الاِذيَن أُْحِصُروا فِي َسبِيِل َّللاا قِيَل: قَاَل َّللاا

 [ .٨٤٣هُُم اْلَجاِهُل أَْغنِيَاَء ِمَن التاَعفُِّف{ ]البقرة: اْلَْرِض يَْحَسبُ 

ُ تََعالَى: َوقَْد يَْلبَُس اْلَمْرُء فِي تِْلَك اْلبََِلِد إَزاًرا َوِرَداًء َخلِقَْيِن َغِسيلَْيِن ََل   قُْلنَا: َصَدَق َّللاا

ا يَْستُُر يَُساِويَاِن ِدْرهًَما، فََمْن َرآهُ َكَذلَِك ظَناهُ َغنِي ًا، وَ  ََل يَُعدُّ َماًَل َما ََل بُدا ِمْنهُ ِمما

 اْلَعْوَرةَ، إَذا لَْم تَُكْن لَهُ قِيَمةٌ..

َماِم اْلَواِجبَِة طَاَعتُهُ، َوهُْم  اُل اْلَخاِرُجوَن ِمْن ِعْنِد اْْلِ َواْلَعاِملُوَن َعلَْيهَا: هُْم اْلُعما

َعاةُ.. َواْلُمَؤلا  قُوَن، السُّ ةٌ ََل يُوثَُق بِنَِصيَحتِِهْم لِْلُمْسلِِميَن اْلُمَصدِّ فَةُ قُلُوبُهُْم: هُْم قَْوٌم لَهُْم قُوا

َدقَاِت، َوِمْن ُخْمِس اْلُخْمسِ   فَيَتَأَلافُوَن بِأَْن يُْعطَْوا ِمْن الصا

َكا قَاُب: هُْم اْلُمَكاتَبُوَن، َواْلُعتَقَاُء؛ فََجائٌِز أَْن يُْعطَْوا ِمْن الزا ِة.. َوَجاَز أَْن يُْعطَى ِمْنهَا َوالرِّ

؛ ِْلَناهُ لَْيَس ِمْنهَُما، َوََل َمْولًى لَهَُما َما لَْم يُْعتَْق ُكلُّهُ؟ َوإِ  ، َواْلُمطالِبِيِّ ْن ُمَكاتَُب اْلهَاِشِميِّ

َكاِة ِرقَابًا فََوََلُقهَا لِْلُمْسلِِميَن ِْلَناهُ لَْم يُْعتِ  َماُم ِمْن الزا ْقهَا ِمْن َماِل نَْفِسِه َوََل ِمْن أَْعتََق اْْلِ

َكاةَ، فَإِْن أَْعتََق اْلَمْرُء ِمْن َزَكاِة نَْفِسِه فََوََلُقهَا لَهُ؛ ِْلَناهُ  َماٍل بَاٍق فِي ِمْلِك اْلُمْعِطي الزا

ََلةُ َوالساََلُم  -أَْعتََق ِمْن َمالِِه، َوَعْبِد نَْفِسِه؛ َوقَْد قَاَل  ناَما اْلَوََلُء لَِمْن إ: »-َعلَْيِه الصا

ينَا َعْن اْبِن َعبااٍس: أَْعتِْق ِمْن َزَكاتِك.« أَْعتَقَ   َوهَُو قَْوُل أَبِي ثَْوٍر. َوُروِّ

َل بَِحَمالٍَة َوإِْن َكانَ   َواْلَغاِرُموَن: هُْم الاِذيَن َعلَْيِهْم ُديُوٌن ََل تَفِي أَْمَوالُهُْم بِهَا، أَْو َمْن تََحما

ِ فِي َمالِ  ا َسبِيُل َّللاا ا َمْن لَهُ َوفَاٌء بَِدْينِِه فَََل يَُسماى فِي اللَُّغِة َغاِرًما.. َوأَما ِه َوفَاٌء بِهَا؛ فَأَما

 ِ .. فَإِْن قِيَل: قَْد ُرِوَي َعْن َرُسوِل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -فَهَُو اْلِجهَاُد بَِحقٍّ أَنا اْلَحجا  -َصلاى َّللاا

ِ.ِمْن سَ   بِيِل َّللاا

. قُْلنَا: نََعْم، َوُكلُّ فِْعِل َخْيٍر فَهَُو ِمْن  َوَصحا َعْن اْبِن َعبااٍس أَْن يُْعطَى ِمْنهَا فِي اْلَحجِّ

ِ تََعالَى، إَلا أَناهُ ََل ِخََلَف فِي أَناهُ تََعالَى لَْم يُِرْد ُكلا َوْجٍه ِمْن ُوُجوِه اْلبِرِّ فِي  َسبِيِل َّللاا

بِيِل: هَُو َمْن َخَرَج قِسْ  .. َواْبُن السا َدقَاِت، فَلَْم يَُجْز أَْن تُوَضَع إَلا َحْيُث بَياَن الناصُّ َمِة الصا

 فِي غير َمْعِصيٍَة فَاْحتَاجَ 

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

 يُتِمُّ بِِه ِكتَابَتَهُ(ََل يُْعطَى ِمْنهَا اْلُمَكاتَُب. )مالك َوقَْوُل َغْيِرِه: يُْعطَى ِمْنهَا َما ■ 

 ■) َكاِة.)أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشاافِِعيُّ  اْلُمَكاتََب يُْعطَى ِمْن الزا

 -اِلحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنا َرُسوَل َّللاا لَْيَس اْلِمْسِكيُن الاِذي »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

هُ اْْلَكْ  ِ؟ قَاَل: تَُردُّ لَةُ َواْْلَْكلَتَاِن، َوالتاْمَرةُ َوالتاْمَرتَاِن، قَالُوا: فََما اْلِمْسِكيُن يَا َرُسوَل َّللاا

 )صحيح(« اْلِمْسِكيُن الاِذي ََل يَِجُد ِغنًى، َوََل يَْفِطُن لَِحاَجتِِه فَيُتََصداُق َعلَْيهِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -ْلُت بَِحَمالٍَة فَأَتَْيُت النابِيا تََحما »َعْن قَبِيَصةَ ْبِن اْلُمَخاِرِق قَاَل: ■   -َصلاى َّللاا

َدقَةُ فَنَأُْمُر لََك بِهَا يَا قَبِيَصةُ إنا الصا  َدقَةَ أَْسأَلُهُ فِيهَا؟ فَقَاَل: أَقِْم يَا قَبِيَصةُ َحتاى تَأْتِيَنَا الصا

َل بَِحَمالٍَة فََحلاْت لَهُ اْلَمْسأَلَةُ َحتاى يُِصيَب قَِواًما ِمْن ََل تَِحلُّ إَلا ِْلََحِد ثَََلثٍَة َرُجٍل  تََحما



 

527 
 

 َوَذَكَر اْلَحِديَث.)صحيح(« َعْيٍش، أَْو قَاَل: َسَداًدا ِمْن َعْيشٍ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاا ِحلُّ ََل تَ : »-َصلاى َّللاا

ِ، أَْو لَِعاِمٍل َعلَْيهَا، أَْو لَِغاِرٍم، أَْو لَِرُجٍل  َدقَةُ لَِغنِيٍّ إَلا لَِخْمَسٍة: لَِغاٍز فِي َسبِيِل َّللاا الصا

اْشتََراهَا بَِمالِِه، أَْو لَِرُجٍل َكاَن لَهُ َجاٌر ِمْسِكيٌن فَتََصداَق َعلَى اْلِمْسِكيِن فَأَْهَداهَا اْلِمْسِكيُن 

 صحيح(«)َغنِيِّ لِلْ 

ُجُل َزَكاتَهُ فِي اْلَحجِّ َوأَْن يُْعتَِق ■  َعْن اْبِن َعبااٍس: أَناهُ َكاَن ََل يََرى بَأًْسا أَْن يُْعِطَي الرا

 ِمْنهَا الناَسَمةَ.

َكاة ُمَكاتَبَهُ َوُمَكاتََب َغْيِرِه[  990م]َمْسأَلَةٌ إْعطَاء اْلَمْرء ِمْن الزَّ

، َواْلَعْبُد اْلُمْحتَاُج َوَجاَز أَْن يُْعطِ  َي اْلَمْرُء ِمْنهَا ُمَكاتَبَهُ َوُمَكاتََب َغْيِرِه، ِْلَناهَُما ِمْن اْلبِرِّ

ينَا َعْن إْسَماِعيَل ْبِن ُعلَياةَ أَ  ناهُ: الاِذي يَْظلُِمهُ َسيُِّدهُ َوََل يُْعِطيِه َحقاهُ؛ ِْلَناهُ ِمْسِكيٌن، َوقَْد ُروِّ

هُ؛ أَْو اْبنُهُ، أَْو إْخَوتُهُ، أَْو اْمَرأَتُهُ ِمْن اْلَغاِرِميَن، أَْو  أََجاَز َذلَِك؟ َوَمْن َكاَن أَبُوهُ؛ أَْو أُمُّ

ِ؛ أَْو َكانُوا ُمَكاتَبِيَن  : َجاَز لَهُ أَْن يُْعِطيَهُْم ِمْن َصَدقَتِِه اْلفَْرَض؛ ِْلَناهُ -َغَزْوا فِي َسبِيِل َّللاا

ُديُونِِهْم َوََل َعْونُهُْم فِي اْلِكتَابَِة َواْلَغْزِو َوَكَما تَْلَزُمهُ نَفَقَتُهُْم إْن َكانُوا  لَْيَس َعلَْيِه أََداءُ 

ا َذَكْرنَا.  فُقََراَء، َولَْم يَأِْت نَصٌّ بِاْلَمْنِع ِمما

َكاةَ إلَى غَ  ينَا َعْن أَبِي بَْكٍر: أَناهُ أَْوَصى ُعَمَر فَقَاَل: َمْن أَداى الزا ْيِر أَْهلِهَا لَْم تُْقبَْل َوُروِّ

ْنيَا َجِميِعهَا، َوَعْن اْلَحَسِن: ََل تُْجِزُئ َحتاى يََضَعهَا َمَواِضَعهَا  ِمْنهُ َزَكاةٌ، َولَْو تََصداَق بِالدُّ

ِ تََعالَى التاْوفِيُق.  َوبِاَّلَلا

 999]َمْسأَلَةٌ إْعطَاء اْلَمْرأَة َزْوَجَها ِمْن َزَكاتَِها[م

هَاِم، َصحا  َوتُْعِطي ِ »اْلَمْرأَةُ َزْوَجهَا ِمْن َزَكاتِهَا؛ إْن َكاَن ِمْن أَْهِل السِّ  -َعْن َرُسوِل َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  َدقَِة فََسأَلَْتهُ:  -َصلاى َّللاا أَناهُ أَْفتَى َزْينََب اْمَرأَةَ اْبِن َمْسُعوٍد إْذ أََمَر بِالصا

ََلةُ  -َدقَتَهَا فِي َزْوِجهَا، َوفِي بَنِي أٍَخ لَهَا يَتَاَمى؟ فَأَْخبََرهَا أَيََسُعهَا أَْن تََضَع صَ  َعلَْيِه الصا

ََلُم  َدقَِة َوأَْجَر اْلقََرابَةِ  -َوالسا   «أَنا لَهَا أَْجَرْيِن: أَْجَر الصا

َدقَةُ[م ا يَِجُب فِيِه الصَّ  999]َمْسأَلَةٌ َمْن َكاَن لَهُ َماٌل ِممَّ

َدقَةُ، َكِمائَتَْي ِدْرهٍَم أَْو أَْربَِعيَن ِمْثقَاًَل قال ابن ح ا يَِجُب فِيِه الصا زم: َمْن َكاَن لَهُ َماٌل ِمما

 ، بِِل أَْو أَْربَِعيَن َشاةً أَْو َخْمِسيَن بَقََرةً، أَْو أََصاَب َخْمَسةَ أَْوُسٍق ِمْن بُرٍّ أَْو َخْمٍس ِمْن اْْلِ

ْعِر أَْو َشِعيٍر، أَْو تَْمٍر َوهُ  : فَهَُو -َو ََل يَقُوُم َما َمَعهُ بَِعْولَتِِه لَِكْثَرِة ِعيَالِِه أَْو لَِغََلِء السِّ

َدقَِة اْلَمْفُروَضِة، َوتُْؤَخُذ ِمْنهُ فِيَما َوَجبَْت فِيِه ِمْن َمالِِه؟ َوقَْد  ِمْسِكيٌن، يُْعطَى ِمْن الصا

اْليَْوِم، أَْو بِأَْربَِعيَن ِدْرهًَما، أَْو بَِخْمِسيَن ِدْرهًَما، أَْو َذَكْرنَا أَْقَواَل َمْن َحدا اْلِغنَى بِقُوِت 

 بِِمائَتَْي ِدْرهٍَم؟

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

َدقَةُ لَِمْن لَهُ َخْمُسوَن ِدْرهًَما أو عدلها من الذهب .) روى عن على وابن ■  َل تَِحلُّ الصا

: َواْلَحَسُن  -َخِعيِّ مسعود وسعد بن أبي وقاص َوهَُو قَْوُل النا  َوبِِه يَقُوُل ُسْفيَاُن الثاْوِريُّ

)  ْبُن َحيٍّ

 َحدا اْلِغنَى بِمائَتَْي ِدْرهٍَم.)أبو حنيفة وحماد بن أبي سليمان(■ 
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َدقَِة اْلَواِجبَِة َمْن لَهُ الدااُر، َواْلَخاِدُم، إَذا َكاَن ُمْحتَاًجا.)الحسن ■  يُْعطَى ِمْن الصا

 سعيد بن جبير و مقاتل بن حبان (وابراهيم و

  اِلحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َسْهِل ْبِن اْلَحْنظَلِياِة َعْن النابِيِّ ■ َمْن َسأََل َوِعْنَدهُ َما : »-َصلاى َّللاا

ِ؟ قَاَل: ِشبَُع يَْوٍم َولَْيلَةٍ يُْغنِيِه فَإِناَما يَْستَْكثُِر ِمْن النااِر، فَقِيَل: َوَما َحدُّ اْلِغنَى يَا َرُسو « َل َّللاا

يِهمْ ». َوفِي بَْعِض طُُرقِِه:  يِهْم أَْو َما يَُعشِّ  .)ضعيف(« إْن يَُكْن ِعْنَد أَْهلَِك َما يَُغدِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن َسْهِل ْبِن اْلَحْنظَلِياِة َعْن النابِيِّ ■  لَةً يَتََكثاُر َمْن َسأََل َمْسأَ : »-َصلاى َّللاا

ضعيف() «)بِهَا َعْن ِغنًى فَقَْد اْستَْكثََر ِمْن النااِر، فَقِيَل: َما اْلِغنَى؟ قَاَل: َغَداٌء أَْو َعَشاءٌ 

 أَبَو َكْبَشةَ السالُولِيا َمْجهُوٌل َواْبَن لَِهيَعةَ َساقِطٌ(

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  - َعْن َرُجٍل ِمْن بَنِي أَْسٍد: أَناهُ َسِمَع َرُسوَل َّللاا َمْن »يَقُوُل:  -َصلاى َّللاا

ْن لَْم يَُسما، َوََل يُْدَرى « َسأََل ِمْنُكْم َولَهُ أُوقِياةٌ أَْو ِعْدلُهَا فَقَْد َسأََل إْلَحافًا )ضعيف() َعما

ةُ ُصْحبَتِه (  ِصحا

 ■ ِ ُ  -عن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َعْن َرُسوِل َّللاا َمْن َسأََل »أَناهُ قَاَل:  - َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى َّللاا

ِ « . َولَهُ قِيَمةُ أُوقِياٍة فَقَْد أَْلَحفَ  ُ  -قَاَل: " َوَكانَْت اْْلُوقِياةُ َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاا َصلاى َّللاا

 ياةَ َوهَُو َضِعيٌف(أَْربَِعيَن ِدْرهًَما ".)ضعيف() َعْن ُعَماَرةَ ْبِن َغزِ  -َعلَْيِه َوَسلاَم 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاا َمْن َسأََل َولَهُ َما : »-َصلاى َّللاا

ِ، َوَما يُْغنِيهِ  . يُْغنِيِه َجاَءْت ُخُموًشا أَْو ُكُدوًحا فِي َوْجِهِه يَْوَم اْلقِيَاَمِة، َوقِيَل: يَا َرُسوَل َّللاا

ضعيف() َحِكيُم ْبُن ُجبَْيٍر َساقِطٌ، َولَْم «)قَاَل: َخْمُسوَن ِدْرهًَما أَْو ِحَسابُهَا ِمْن الذاهَبِ 

 يُْسنِْدهُ ُزبَْيٌد(

َدقَِة. فَقَاَل لَهَا: إْن ■  َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن: أَنا اْمَرأَةً أَتَْت ُعَمَر ْبَن اْلَخطااِب تَْسأَلُهُ ِمْن الصا

َدقَةُ، قَاَل َمْيُموُن: َواْْلُوقِياةُ ِحينَئٍِذ أَْربَُعوَن َكانَ  ْت لَِك أُوقِياةٌ فَََل تَِحلُّ لَِك الصا

 ِدْرهًَما.)صحيح(

يَْعنِي ِمْن  -َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب: إَذا أَْعطَْيتُْم فَأَْغنُوا ■ 

َدقَِة.)صحيح(  الصا

َدقَِة[م]مَ   999ْسأَلَةٌ إْظَهاُر الصَّ

َدقَِة  ِع  -إْظهَاُر الصا ِمْن َغْيِر أَْن يَْنِوَي بَِذلَِك ِريَاًء: َحَسٌن، َوإِْخفَاُء ُكلِّ  -اْلفَْرِض َوالتاَطوُّ

 َذلَِك أَْفَضُل، َوهَُو قَْوُل أَْصَحابِنَا.

 َوقَاَل َمالٌِك: إْعََلُن اْلفَْرِض أَْفَضُل.

: }إِْن تُْبُدوا قَاَل أَبُ  ُ َعزا َوَجلا تِِه. قَاَل َّللاا ٍد: َوهََذا فَْرٌق ََل بُْرهَاَن َعلَى ِصحا و ُمَحما

ا ِهَي َوإِْن تُْخفُوهَا َوتُْؤتُوهَا اْلفُقََراَء فَهَُو َخْيٌر لَُكْم{ ]البقرة:  َدقَاِت فَنِِعما  [ ..٨٤٥الصا

 999ِل ُكلِّ بَلٍَد أَْن يَقُوُموا بِفُقََرائِِهْم[م]َمْسأَلَةٌ َعلَى اِْلَْغنِيَاِء ِمْن أَهْ 

قال ابن حزم: َوفُِرَض َعلَى اْْلَْغنِيَاِء ِمْن أَْهِل ُكلِّ بَلٍَد أَْن يَقُوُموا بِفُقََرائِِهْم، َويُْجبُِرهُْم 

َكَواُت بِِهْم، َوََل فِي َسائِِر أَْموَ  ْلطَاُن َعلَى َذلَِك، إْن لَْم تَقُْم الزا اِل اْلُمْسلِِميَن، فَيُقَاُم لَهُْم السُّ

ْيِف بِِمْثِل َذلَِك،  تَاِء َوالصا بَِما يَأُْكلُوَن ِمْن اْلقُوِت الاِذي ََل بُدا ِمْنهُ، َوِمْن اللِّبَاِس لِلشِّ
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ِة. ْيِف َوالشاْمِس، َوُعيُوِن اْلَمارا  َوبَِمْسَكٍن يَُكنُّهُْم ِمْن اْلَمطَِر، َوالصا

ِ تََعالَى: }َوآِت َذا اْلقُْربَى َحقاهُ َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السابِيِل{ َوبُْرهَاُن ذَ  لَِك: قَْوُل َّللاا

[ . َوقَاَل تََعالَى: }َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا َوبِِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن ٨٦]اْلسراء: 

بِيِل َوَما َملََكْت أَْيَمانُُكْم{  َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُبِ  اِحِب بِاْلَجْنِب َواْبِن السا َوالصا

بِيِل، َوَما َملََكْت اْليَِميُن َمَع َحقِّ ٣٦]النساء:  [ . فَأَْوَجَب تََعالَى َحقا اْلَمَساِكيِن، َواْبِن السا

ْحَساَن إلَى اْْلَبََوْيِن، َوِذي ا ْلقُْربَى، َواْلَمَساِكيِن، َواْلَجاِر، َوَما ِذي اْلقُْربَى َواْفتََرَض اْْلِ

؟ َوقَاَل تََعالَى:  ْحَساُن يَْقتَِضي ُكلا َما َذَكْرنَا، َوَمْنُعهُ إَساَءةٌ بََِل َشكٍّ َملََكْت اْليَِميُن، َواْْلِ

}َولَْم  [٤٣[ }قَالُوا لَْم نَُك ِمَن اْلُمَصلِّيَن{ ]المدثر: ٤٨}َما َسلََكُكْم فِي َسقََر{ ]المدثر: 

ُ تََعالَى إْطَعاَم اْلِمْسِكيِن بُِوُجوِب ٤٤نَُك نُْطِعُم اْلِمْسِكيَن{ ]المدثر:  [ . فَقََرَن َّللاا

اِك ْبِن ُمَزاِحٍم، فَإِناهُ قَاَل:  حا ََلِة... َوَما نَْعلَُم َعْن أََحٍد ِمْنهُْم ِخََلَف هََذا، إَلا َعْن الضا الصا

َكاةُ ُكلا  ةٌ فََكْيَف  نََسَخْت الزا اِك ُحجا حا ٍد: َوَما ِرَوايَةُ الضا َحقٍّ فِي اْلَماِل. قَاَل أَبُو ُمَحما

َكاِة،  ُل ُمَخالٍِف لَهُ فَيََرى فِي اْلَماِل ُحقُوقًا ِسَوى الزا َرْأيُهُ. َواْلَعَجُب أَنا اْلُمْحتَجا بِهََذا أَوا

قِيِق، َوَعلَى اْلَحيََواِن، ِمْنهَا النافَقَاُت َعلَى اْْلَبََوْيِن اْلُمحْ  ْوَجِة، َوَعلَى الرا تَاَجْيِن، َوَعلَى الزا

يُوِن، َواْْلُُروِش، فَظَهََر تَنَاقُُضهُْم... َوََل يَِحلُّ لُِمْسلٍِم اُْضطُرا أَْن يَأُْكَل َمْيتَةً، أَْو لَْحَم  َوالدُّ

؛ ِْلَنا فَْرًضا َعلَى ِخْنِزيٍر َوهَُو يَِجُد طََعاًما فِيِه فَْضٌل َعْن َصاحِ  يٍّ بِِه، لُِمْسلٍِم أَْو لِِذمِّ

َصاِحِب الطاَعاِم إْطَعاُم اْلَجائِِع فَإَِذا َكاَن َذلَِك َكَذلَِك فَلَْيَس بُِمْضَطرٍّ إلَى اْلَمْيتَِة َوََل إلَى 

ِ تََعالَى التاْوفِيُق. -لَْحِم اْلِخْنِزيِر   َوبِاَّلَلا

ِ؛ ِْلَناهُ َولَهُ أَْن يُقَاتَِل عَ  ْن َذلَِك، فَإِْن قُتَِل فََعلَى قَاتِلِِه اْلقََوُد، َوإِْن قَتََل اْلَمانَِع فَإِلَى لَْعنَِة َّللاا

َمنََع َحق ًا، َوهَُو طَائِفَةٌ بَاِغيَةٌ، قَاَل تََعالَى: }فَإِْن بََغْت إِْحَداهَُما َعلَى اْلُْخَرى فَقَاتِلُوا الاتِي 

ِ{ ]الحجرات: تَْبِغي َحتاى تَفِ  [ َوَمانُِع اْلَحقِّ بَاٍغ َعلَى أَِخيِه الاِذي لَهُ ٨يَء إِلَى أَْمِر َّللاا

يُق  دِّ ؛ َوبِهََذا قَاتََل أَبُو بَْكٍر الصِّ ُ َعْنهُ  -اْلَحقُّ َكاِة .. -َرِضَي َّللاا  َمانَِع الزا

 -اِلحاديث واآلثار:

َ ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعن جرير بن عبد َّللا عْن َرُسوِل َّللاا ِمْن طُُرٍق َكثِيَرٍة فِي  -َصلاى َّللاا

ِة أَناهُ قَاَل:  حا ُ »َغايَِة الصِّ  « .َمْن ََل يَْرَحْم النااَس ََل يَْرَحْمهُ َّللاا

: -ِغْثهُ قال المؤلف :َوَمْن َكاَن َعلَى فَْضلٍَة َوَرأَى اْلُمْسلَِم أََخاهُ َجائًِعا ُعْريَاَن َضائًِعا فَلَْم يُ 

.. .  فََما َرِحَمهُ بََِل َشكٍّ

يِق ■  دِّ ْحَمِن ْبَن أَبِي بَْكٍر الصِّ فاةَ َكانُوا نَاًسا فُقََراَء، َوأَنا »َعْبَد الرا أَنا أَْصَحاَب الصُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َرُسوَل َّللاا ْليَْذهَْب بِثَالٍِث، قَاَل: َمْن َكاَن ِعْنَدهُ طََعاُم اْثنَْيِن فَ  -َصلاى َّللاا

 صحيح(«)َوَمْن َكاَن ِعْنَدهُ طََعاُم أَْربََعٍة فَْليَْذهَْب بَِخاِمٍس أَْو َساِدسٍ 

 ■ ِ ِ ْبَن ُعَمَر أَنا َرُسوَل َّللاا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -عن َعْبَد َّللاا اْلُمْسلُِم أَُخو »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

 .)صحيح(«  يُْسلُِمهُ اْلُمْسلِِم، ََل يَْظلُِمهُ َوََل 

 فَقَْد أَْسلََمهُ. -َوهَُو قَاِدٌر َعلَى إْطَعاِمِه َوِكْسَوتِِه  -قَاَل المؤلٍف: َمْن تََرَكهُ يَُجوُع َويَْعَرى 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ أَنا َرُسوَل َّللاا  َمْن َكاَن َمَعهُ »قَاَل:  -َصلاى َّللاا

فَْضُل ظَْهٍر فَْليَُعْد بِِه َعلَى َمْن ََل ظَْهَر لَهُ، َوَمْن َكاَن لَهُ فَْضٌل ِمْن َزاٍد فَْليَُعْد بِِه َعلَى َمْن 
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ََل َزاَد لَهُ، قَاَل: فََذَكَر ِمْن أَْصنَاِف اْلَماِل َما َذَكَر، َحتاى َرأَْينَا أَناهُ ََل َحقا ِْلََحٍد ِمناا فِي 

 ح(صحي«)فَْضلٍ 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  -أَبِي ُموَسى َعْن النابِيِّ ■  وا اْلَعانِيَ : »-َصلاى َّللاا « أَْطِعُموا اْلَجائَِع َوفُكُّ

 .)صحيح(

ُ َعْنهُ  -َعْن أَبِي َوائٍِل َشقِيِق ْبِن َسلََمةَ قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب ■  : لَْو -َرِضَي َّللاا

ْمتُهَا َعلَى فُقََراِء  اْستَْقبَْلُت ِمنْ  أَْمِري َما اْستَْدبَْرت َْلََخْذت فُُضوَل أَْمَواِل اْْلَْغنِيَاِء فَقَسا

 اْلُمهَاِجِريَن.)صحيح(

َ تََعالَى فََرَض َعلَى اْْلَْغنِيَاِء فِي أَْمَوالِِهْم بِقَْدِر ■  عن َعلِيا ْبَن أَبِي طَالٍِب يَقُوُل: إنا َّللاا

ِ تََعالَى َما يَْكفِي فُقَ  َراَءهُْم، فَإِْن َجاُعوا أَْو َعُروا َوَجهَُدوا فََمنََع اْْلَْغنِيَاُء، َوَحقٌّ َعلَى َّللاا

بَهُْم َعلَْيِه.)صحيح(  أَْن يَُحاِسبَهُْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة، َويَُعذِّ

، َواْبِن ُعمَ ■  َر أَناهُْم قَالُوا ُكلُّهُْم لَِمْن َسأَلَهُْم: َوَعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن، َواْلَحَسِن ْبِن َعلِيٍّ

 إْن ُكْنت تَْسأَُل فِي َدٍم ُموِجٍع، أَْو ُغْرٍم ُمْفِظٍع أَْو فَْقٍر ُمْدقٍِع فَقَْد َوَجَب َحقَُّك.

َحابَِة ■  اِح َوثَََلثِِمائٍَة ِمْن الصا ُ َعْنهُْم  -َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ ْبِن اْلَجرا أَنا َزاَدهُْم  -َرِضَي َّللاا

فَنَِي فَأََمَرهُْم أَبُو ُعبَْيَدةَ فََجَمُعوا أَْزَواَدهُْم فِي ِمْزَوَدْيِن، َوَجَعَل يَقُوتُهُْم إيااهَا َعلَى 

َواِء.)صحيح(  السا

 عن ابن عباس قَاَل: َمْن أَداى َزَكاةَ َمالِِه فَلَْيَس َعلَْيِه ُجنَاٌح أَْن ََل يَتََصداَق.)صحيح(■

ا اْلقِيَاُم بِاْلَمْجهُوِد  قال ًعا؛ َوهََذا َصِحيٌح؟ َوأَما المؤلف: فَإِناَما ِهَي أَْن ََل يَتََصداَق تَطَوُّ

ٍع.  فَفَْرٌض َوَدْيٌن، َولَْيَس َصَدقَةَ تََطوُّ

ْتهَا: [ نََسخَ ٥٤٥َعْن اْبِن َعبااٍس فِي قَْوله تََعالَى: }َوآتُوا َحقاهُ يَْوَم َحَصاِدِه{ ]اْلنعام: ■ 

 اْلُعْشُر، َونِْصُف اْلُعْشِر.)ضعيف() ِرَوايَةَ ِمْقَسٍم َساقِطَةٌ لَِضْعفِِه(
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